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

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   وألوية المملكة من حيث استكشاففي مختلف محافظات
 .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 

 .ح المشاريع المقترحة لإلستثمارنجا
 

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

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

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

  ٣. ٣ الطلب المتوقع 
  ٤. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة 

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

 ٠٤ 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
   
 ٠٥ الدراسة المالية  

  ١ .٥ آلفة الموجودات الثابتة
  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  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
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 لمشروع ملخص ا-١

 اسم المشروع  مشغوالت نحاسية إنتاجمشروع

 موقع المشروع المقترح مراكز المحافظات

... دروع ,فوانيس,تحف نحاسية مزخرفة   منتجات المشروع

 األيدي العاملة ٦ أشخاص

 ياالستثمار الكل ٢٦,٤٦١ دينار

 معدل العائد الداخلي ٢٨,١ %

 صافي القيمة الحالية ١٥,٤٦٧ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ١,٦ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

 

 

 

 مشروع إنتاج مشغوالت نحاسية



 
 

٢ 

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

,  مثل المزهريـات     الشرقية منها    التي يتم تصنيع التحف       المعدنية يعتبر النحاس من أهم المواد    

 من ثم النقش    اللوحات الحائطية و غيرها و التي يتم صنعها من النحاس و          , الدروع  , الفوانيس  

 عليها بالرسومات و الكتابات المطلوبة و التي تبقى محافظة على رونقها و قيمتها بمرور الزمن               

 سيتم من خالله تحضير   ,  إنتاج المشغوالت المذكورة أعاله سيتم إنشاء مشغل للنحاس          ضألغرا

حـاس يـتم    و من الجدير بالذكر أن مـادة الن       , المشغوالت و النقش عليها يدويا حسب الطلب        

و يوجـد نـوعين مـن       , إيطاليا  , ألمانيا  , الهند  , من العديد من الدول مثل أسبانيا        استيرادها

والنحاس األحمر و تبلغ نسبة النحـاس فيـه         %  ٦٦نسبة النحاس فيه     النحاس األصفر و تبلغ   

 .من المستوردين مباشرة  و يمكن الحصول علية% ١٠٠
 
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 , من المشغوالت اعاله      المشروع إلى إقامة مشغل نحاس لتلبية احتياجات السوق المحلي         يهدف

 :كما يهدف المشروع الى . والستغالل األيدى الفنية الماهرة

 ٠تقديم فرصة استثمارية جيدة •

 .خلق عدد من فرص العمل •

نقوشة  و الكتابات الم   ت خاصة عبر الرسوما   ينشر الفن و التراث العربي عامة و األردن        •

 .على النحاس 

 .تحسين الوضع المالي لصاحب المشروع •

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢

 .حرفيةألصناعية أوألمناطق أل في إحدى أي من مراكز محافظات المملكةيمكن إقامة المشروع في 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

٣ 

 

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
 وغيرهـا   اللوحات,  الدروع   ,الفوانيس  , المزهريات  سيقوم المشروع بإنتاج المشغوالت النحاسية مثل       

 .بأحجام مختلفة و سيتم النقش عليها بالرسومات و الكتابات المطلوبة و كذلك تلوينها حسب الطلب 

 

  الطلب السابق ٢٠٣
  

حيث تقوم  , يتم تغطية احتياجات السوق المحلى من المشغوالت أعاله عن طريق االستيراد من الخارج              

, ت التحف الشرقية باستيراد المشغوالت النحاسية جاهزة  من العديد من الدول مثـل الهنـد    معظم محال 

تم إجراء مسح ميداني لهذه المحالت و المنتشرة في العديد من المناطق و التي تبين               , الصين  , سوريا  

ردة و تـوفر    أنها  تعتمد على المستورد نظرا لعدم توفر منتجات مماثلة  محلية و بنفس أسعار المستو               

 تقـوم   التـي  للتحف الشرقية خدمة تصميم و تنفيذ الـدروع و           يبعض هذه المحالت مثل محالت األفغان     

الوزارات و المؤسسات الكبرى بطلبها كهدايا تذكارية يتم نقش اسم و شعار المؤسسـة المعنيـة و أي                  

د  و التي تقـوم فقـط        علما انه يتوفر عدد من مشاغل النحاس  في وسط البل          . كتابات و رسوم أخرى       

و كذلك يوجد بعض المحالت تقوم بتصـنيع الفـوانيس          , بتحضير النحاس ليكون جاهز للطبع و النقش        

 .بأشكال و ألوان مختلفة حسب الطلب مثل مشغل المسرة في جبل عمان

 و يأتي هذا المشروع ليوفر مشغوالت نحاسية ذات مواصفات عالية الجودة وفق التصـميم المطلوبـة                

 .عبرة عن تراثنا و تاريخنا العريق و التي اليمكن استيرادها من الخارج  و بأسعار مناسبة  الم

 

و ٧٤١٩٩٩٩٠٠تأتى مستوردات األردن من المشغوالت النحاسية تحت بند التعرفة الجمركية رقـم                   

 "  مصنوعات اخرى من نحاس غير مذكوره و الداخلة في أي بند اخر من هذا الفصل              " الذى ينص على    

و قد أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة و كمية المسـتوردات و الصـادرات الوطنيـة مـن                   

 : و ذلك على النحو التالي ١٩٩٧-١٩٩٤المشغوالت النحاسية  للسنوات 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٤ 

 السنة الصادرات الوطنية المستوردات

 كغم/ الكمية  دينار/ القيمة  كغم/ الكمية  دينار/ القيمة 

٩٨٠٧ ٧٤٩٦ ٤٧٨٦٨ ١٦١٢٢٣ ١٩٩٤ 

٣٣٤٠ ٤٨٧٩ ١٩٩٦٣ ١١٠٠٤٦ ١٩٩٥ 

٠ ٠ ٣٨٨٣٢ ١٣٩٠٨٦ ١٩٩٦ 

٢٧١٤ ١٥٣٨٤ ٣٧٨٩٥ ١٥٢٢٥١ ١٩٩٧ 

 .دائرة الجمارك و دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر

 

و اذا  ,  طن   ٣٨,٥ جوالي   ١٩٩٧ و   ١٩٩٦من الجدول السابق يتبين ان معدل االستيراد خالل العامين          

 ٥١٣٣٣ غم فان معدل المسـتوردات حـوالى         ٧٥٠تبار ان معدل وزن القطعه حوالى        بعين االع  ذما اخ 

 .قطعة
 

 في المملكـة و لكـن بعـد         و من الجدير بالذكر انه ال يوجد إحصاءات دقيقة حول عدد مشاغل النحاس            

أجراء مسح في اهم المناطق التى تتواجد فيها تم تقدير عددها بحوالى عشرة مشاغل اصحابها يقومون                

 بتحضير النحاس عن طريق وضعه في مادة األسيد و غسله حيث تعتبر هذه مادة كيمائيـة تحتـاج                   فقط

بع الرسـومات و الخطـوط المطلوبـة        و من ثم  تقوم محالت التحف الشرقية بقولبة و ط          , الى الحذر   

 .نيع الفوانيس مثـل مشـغل المسـرة       مثل محالت األفغاني او تقوم بتص     .نقشها على القطع النحاسية     و

والصادرات السنوية التـي لـم    كمية المستوردات من خاللو  . ليه يصعب تقدير حجم السوق المحلى     عو

 وللوصول الى تقديرات اإلستهالك السـنوي       ٢٠٠٢ وحتى   ١٩٩٨تشير اإلحصاءات اليها في السنوات      

 ١٩٩٧ ،   ١٩٩٦سنوياً لمتوسط المسـتوردات لعـامي       % ٥فسوف يتم تقديرها على أساس معدل نمو        

 . قطعة٦٨٧٩٠ك يكون حجم الطلب السابق وبذل

 

 :الطلب المتوقع ٣٠٣
، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع       %  ٥بافتراض معدل الزيادة السنوي في الطلب المتوقع بواقع         

  :٢٠٠٨-٢٠٠٤للسنوات 

 

 

 



 
 

٥ 

  قطعة /الطلب المتوقع  السنة

٧٢,٢٣٠ ٢٠٠٤ 

٧٥,٨٤٠ ٢٠٠٥ 

٧٩,٦٣٠ ٢٠٠٦ 

٨٣,٦١٠ ٢٠٠٧ 

٨٧,٨٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 الطاقة المقترحة حصة المشروع من السوق و٤٠٣
و علىافتراض ان حصة المشروع من .  قطعة١٠,٠٠٠  تبلغ الطاقة اإلنتاجية للمشروع 

 الى ٢٠٠٤فان الجدول التالى يبين كميات اإلنتاج و الطاقة المستغلة للسنوات من  % ٧السوق تبلغ 

:سنويا و على النحو التالى % ٥  علما ان كمية اإلنتاج تزداد بواقع٢٠٠٨  

 

 

 كميات اإلنتاج  السنة

 قطعة

 الطاقة المستغلة

% 

٥٠ ٥,٠٥٦ ٢٠٠٤ 

٥٣ ٥,٣٠٨ ٢٠٠٥ 

٥٧ ٥,٥٧٤ ٢٠٠٦ 

٥٨ ٥,٨٥٣ ٢٠٠٧ 

٦١ ٦,١٤٥ ٢٠٠٨ 
 
 :والتسويق المنافسة ٥ .٣

منتشرة شارة الى ان المشغوالت النحاسية يمكن الحصول عليها من محالت التحف الشرقية الألسبق ا

في العديد من المناطق في المملكة و معظم هذة المشغوالت مستورده بيما يقتصر تصميم و تنفيذ بعض 

 المحالت مثل محالت األفغانى للتحف هالمشغوالت النحاسية عن طريق المشاغل في عدد قليل من هذ

 ة المملكه و المنتشرهذا و يوجد العديد من محالت التحف الشرقية فى..... ,مشغل المسرة , الشرقية 

و كذلك في المناطق الحيوية في ,المرافق السياحية ,في أغلبية الفنادق ذات الخمس و األربع نجوم



 
 

٦ 

و عليه يمكن عرض و .جبل الحسين , شارع الجاردنز , الصويفية , محافظة العاصمة مثل  وسط البلد 

 .تسويق المشغوالت فيها 

توردة متفاوته وفق البلد التى يتم األستيراد منها س النحاسية المو من الجدير ذكره ان اسعار المشغوالت

هذا و سيتميز المشروع بانتاج . و جودة الصنع فمنها ذات الثمن الزهيد و اخرى باهظة الثمن 

ومات و الكتابات المطلوبة دون التقيد بالخيارات المطروحة من سالمشغوالت وفق الطلب حسب الر

 . اح خاصة يردن بحيث يتم تسويقها للسأل تذكارية تعبر عن ااتاج هدايضافة الى انألالمستورد ب

أما بالنسبة للتسويق وحتى يتمكن المشروع من تحقيق أهدافه فال بد من اإلشارة إلى أهميـة الدعايـة                  

لمنتجات المشروع والترويج وعرض المنتجات على محالت التحف الشـرقية و كـذلك فـي المنـاطق                 

على مايميز هذا المشروع كونه يقوم بانتج المشغوالت حسب الطلب بجـودة عاليـة              السياحية و التاكيد    

 .تزيد من قيمة القطع مع مرور الزمن 

 

 

  المتوقعةاإليرادات و  البيع أسعار٦٠٣
 

المشغوالت النحاسية المستوردة و التى تقوم العديد من محالت التحف الشرقية            المحلي   قيتوفر في السو  

سـيقوم  , بألسعار المناسبة  حسب نوع القطعة و حجمها و كمية الـنقش عليهـا               و تتميز   , بعرضها  

المشروع بانتاج الفوانيس و الدروع و المزهريات بألضافة إلى بعض الهدايا التذكاريـة المعبـرة عـن              

  دينار ١٢يبلغ سعر الفانوس متوسط الحجم حوالى . التراث األردنى لغايات السياحة 

 دينـار   ١٦اما المزهريات اسعارها مختلفة حسب الحجم و النقش المحفور عليها يبلغ السـعر حـوالى                

 .بالنسبة للمزهريات متوسطة الحجم 

ينار و بالنسبة للقطع التذكارية متوسط سعر البيع لهـا           د ٨ اما الدروع فمتوسط سعر البيع لها حوالي          

 سيكون موزع على انتاج الدروع و الفوانيس و الهدايا          و بافتراض ان انتاج المشغل    ,  دينار   ١٠والي  ح

 .التذكارية و المزهريات ومع امكانية انتاج أي قطع حسب الطلب 

 ١٠ يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة باعتبار معدل سعر البيع              

 :قطعة/ دينار 

 

 
 



 
 

٧ 

السنة دينار/ اإليرادات السنوية
 األولى ٥٠,٥٦٠

 الثانية ٥٣,٠٨٠

 الثالثة ٥٥,٧٤٠

 الرابعة ٥٨,٥٣٠

 الخامسة ٦١,٤٥٠
 

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
محافظات المملكة ضمن أحدى المنـاطق الصـناعية أو         مراكز  يمكن اقامة المشروع في أي من       

 . الضرورية من ماء وكهرباء وموصالت وبنى تحتيةتالحرفية نظرا لتوفر الخدما

 

 : البناء٢٠٤
محالت تجاريـة   /  مترا مربعا ضمن مخازن      ٢٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي       

 يتوقع ان تصل أجرتهـا السـنوية حـوالي          ٠الحرفية/يتم استئجارها ضمن المناطق الصناعية      

تم افتراض إن البناء سيحتاج بعض التعديالت بما يتناسب         .  دينارا وفقا لألسعار السائدة    ٣,٦٠٠

ـ       و بركة لتغطيس النحاس      االستخدام من إقامة سدة مناسبة    و  ه وبعـض التمديـدات الكهربائي

 . دينار١,٠٠٠والميكانيكية قدرت إجمالي تكلفتها بمبلغ 
   
 :المعدات والتجهيزات عملية التصنيع و٣٠٤

 )معظم النحاس المستخدم من النحاس األحمر (تتمثل عملية التصنيع بتحضير األلواح النحاسية

رواح من عشر الى ثالثون دقيقة حسب سماكة تتة عن طريق تغطيسها في حوض من األسيد لمد  

النحاس و يتم تحريك األلواح النحاسيه من اليمين الى الشمال بواسطة رجاج للتاكد من وصـول      

رائحته  بعد ذلك يتم قولبة      األسيد و   جيداً إلزالة اثار    األلواح  ثم يتم غسل    ,  األسيد بشكل مناسب  

 و يمكـن طبـع   , بواسطة مكبس خـاص  المطلوبةل بواسطة قوالب خاصة حسب األشكا  حأللواا

 الدراسة الفنية.٤



 
 

٨ 

الزخارف و الرسومات و الكتابات المطلوبه عبر القوالب خاصة للكميات الكبيرة و في حال كانت               

و يـتم تحضـير     , القطعة المطلوبة ذات حجم كبير يتم وصل القطع النحاسية عن طريق اللحام             

به عن طريق كاميرا خاصة حيث يتم طبع الرسمه على ورق خـاص يسـمى               الرسومات المطلو 

التراسيد  و من ثم طبعها على القطعة النحاسيه و من ثم يتم نقش الرسومات بواسـطة ادوات                  

 ثم تلوين   الصنفرةاو جهاز حسب الرسمه بعد ذلك يتم حف القطعة بواسطة           / خاصة اما يدويا و     

 زيتية خاصه للنحاس و من ثم يتم رشها بـالورنيش و بـذلك               المطلوبه بالوان  نالقطعه باأللوا 

 .تكون جاهزة للبيع بعد تغليفها و حفظها بعبوات كرتونية 

 

 : المطلوبةتو فيما يلي التجهيزات و األدوا

 

دينار/التكلفة الوصف
  تصوير و طبع افالم خاصة ةماكين ٣,٠٠٠

 قص/ مكبس  ٣,٥٠٠

 مقص صاج ٨٠٠

  قصقوالب  ٢,٠٠٠

  نقش النحاس أجهزة ١,٠٠٠

 جلخ وأخرىعدد وأدوات  ١,٥٠٠

 المجموع ١١,٨٠٠

 

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

 

  األثاث والتجهيزات المكتبية٥٠٤
 لبضاعة الجاهزة تقدر التكلفة بألضافة الى خزائن ورفوف لحفظ ايلزم المشروع أثاث بسيط

 . دينار ١٣٠٠ بحوالى 

 

 



 
 

٩ 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

دينار/ الراتب الشهري دينار/اإلجماليالراتب   الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 فنيين / عمال  ٤ ١٥٠ ٧,٢٠٠

  السنويالمجموع ٦  ٩,٦٠٠

 
 

 

 
 

  األولية المواد ٧٠٤
ملم معظمه مـن النحـاس      ) ١ – ٠٥(  تتراوح من   بألواح النحاس بسمكات مختلفة    ةواد األولي تتمثل الم 

مترمربع و يبلغ سعر لوح النحاس األصـفر        ) ٢(و يباع النحاس على شكل الواح ذات قياس         , األحمر    

% . ١٠٠دينار كـون النحـاس األحمـر نقـى          ٨٥ دينار بينما لوح النحاس األحمر حوالى        ٦٥حوالى  

ورق التراسيد لطبع   , مواد التنظيف   , األلوان الزيتية و الورنيش     ,األسيد الخاص للنحاس     الى   بألضافة

مـن   % ٥٠و تقدر تكلفة المواد الوليـة بحـوالى         .افالم الرسومات المطلوبه ومواد التعبئة و التغليف        

 .المبيعات 
 

 :الضرورية الخدمات٨٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ٦٠٠
٦٠٠ الكهرباء

٦٠٠ الوقود

 المجموع ١,٨٠٠

 

 



 
 

١٠ 

 :تكلفة اإلنتاج للسنة األولى  

 
دينار/القيمة البند 

 ٢٥,٢٨٠    مواد اولية-

 ١٠,٦٥٦   رواتب واجور-

 ١,٨٠٠  ضرورية خدمات -

    ١,٠١١ مصاريف تسويق            -

 ٣,٦٠٠    إيجارات-

 ١,٥٩٠  مصاريف تشغيلية اخرى-

    المجموع  ٤٣,٩٣٧

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠. ٤
 

علما ان  ٠ والترخيص واجراء تعديالت البناء       شهور تشمل عملية التسجيل    ٤يحتاج المشروع الى فترة     

 .المعدات متوفرة بالسوق المحلي



 
 

١١ 

 
 
 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ١,٠٠٠
المعدات والتجهيزات ١١,٨٠٠

 السيارة ٨,٠٠٠

أثاث و خزائن و رفوف ١,٣٠٠

تأمينات مستردة ٢٠٠

  المجموع ٢٢,٣٠٠
 
 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

تشتمل مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وإيصـال الخـدمات للموقـع              

  دينار٥٠٠البند بمبلغ قدر إجمالي هذا . ومصاريف متفرقة أخرى

 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

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

 . دينار٣,٦٦١العامل للمشروع 

 الدراسة المالية.٥



 
 

١٢ 

  ملخص تكاليف المشروع٤٠٥

البند دينار / الكلفة 
ثابتةكلفة الموجودات ال ٢٢,٣٠٠  

 مصاريف التأسيس ٥٠٠

 رأس المال العامل ٣,٦٦١

  المجموع ٢٦,٤٦١
 

 

  وسائل التمويل٥٠٥  
 

البند ينارد/القيمة  النسبة
 مساهمة صاحب المشروع ١٦,٤٦١ ٦٢

 قرض ١٠,٠٠٠ ٣٨

  المجموع ٢٦,٤٦١ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
ر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمتـه        ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثم      

يسدد القرض على خمس .  دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة        ١٠,٠٠٠

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

% ٣٨يشكل القرض ما نسـبته      . ح  التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سما        

هذا في حين يتم تغطية باقي التكـاليف مـن مصـادر اصـحاب              . من إجمالي تكاليف المشروع   

 .المشروع

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانيـة إمتـداد العمـر التشـغيلي                 

 -:ت التاليةواستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيا

 



 
 

١٣ 

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج سـتكون               

 .نقدية

 

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

 .من األرباح الصافية % ١٥أحتسبت ضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع             

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر     كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   يحقق  

مرفـق كـذلك بهـذه       .قي لمستوى التوقعـات   وأن المردود المالي يرت   الوفاء بالتزاماته المالية    

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 

 دينـار فـي السـنة األولـى للتشـغيل      ٢,٤٧٢يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين         -

 .  دينار في السنة الخامسة٤,٩٩١و

تبلغ قيمـة الرواتـب     .  موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع       ستةلسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ١٠,٦٥٦واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة١٢,٩٥٢السنة األولى ترتفع الى 

في السنة الخامسة   % ٢٠,٧ في السنة األولى و    % ٩,٦تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين              -

  %.٢٠,٧و  % ١٤,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .  دينار١٥,٤٦٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٨,١يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤فترة االسترداد للمشروع تبلغ  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار الخدمات بنسب تتراوح بـين                 -

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



 
 

١٤ 

 او انخفـاض    % ١٠كاليف التشغيل بنسبة    اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة ت      . جدوى المشروع 

 ٠وال بد من مراعاة ذلك % ١٠اسعار البيع بنسبة 

 

 

 
 
 

 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤

  مالحق الدراسة٨. ٥



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

50,56053,08855,74258,53061,456المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

25,28026,54427,87129,26530,728تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,9928,3928,8119,2529,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف المصنع التشغيلية

36,15237,96039,85841,85043,943مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,40815,12815,88516,67917,513الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

1,0111,0621,1151,1711,229مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
450473496521547مصاريف أخرى

7,7857,9948,2148,4458,687مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,6142,6142,6142,6142,614اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,50010,70910,92811,15911,401مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,9084,4204,9565,5206,112الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,9083,5834,3005,0625,872الربح قبل الضريبة

436538645759881الضريبة على األرباح
2,4723,0463,6554,3034,991األرباح الصافية

%65%67%69%71%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
40,35440,51340,65240,76640,851نقطة التعادل (بالدينار)

%66%70%73%76%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,80010.001,180معدات وأجهزة

1,3006.67195األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,614المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,6613,6610رأس المال العامل المطلوب

26,46116,46110,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مشغوالت نحاسية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
50,56053,08855,74258,53061,456المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
50,56053,08855,74258,53061,456المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,461حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5553,6495,8168,05310,359الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
26,46152,11556,73761,55866,58371,815مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
22,300مجموع اإلستثمارات

2,10736,15237,96039,85841,85043,943التكاليف التشغيلية المباشرة
7,7857,9948,2148,4458,687إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
436538645759881الضريبة

24,90745,37347,32849,37351,51253,751إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5556,7419,40912,18515,07018,064صافي 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

1,5555,1037,60810,20312,89015,666رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,4541,7922,1502,5312,936توزيعات األرباح

1,5553,6495,8168,05310,35912,730صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مشغوالت نحاسية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5553,6495,8168,05310,35912,730النقد

00000المدينون
2,1072,1072,1072,1072,1072,107المخزون

3,6615,7567,92210,16012,46614,837إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

11,800األجهزة والمعدات
1,300األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
22,30022,30022,30022,30022,30022,300إجمالي األصول الثابتة
2,6145,2297,84310,45713,072اإلستهالك التراآمي

22,30019,68617,07114,45711,8439,228القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
26,46125,84125,29424,81724,40924,066مجموع 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
16,46116,46116,46116,46116,46116,461رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,0182,2723,7775,549األرباج المجمعة
1,0181,2541,5051,7722,055الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,46117,47918,73420,23922,01024,066مجموع حقوق الملكية
26,46125,84125,29424,81724,40924,066مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.7%17.6%14.7%12.0%9.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.7%19.5%18.1%16.3%14.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.24.04.75.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مشغوالت نحاسية



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%26,4615تكاليف المشروع

%16,4615مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%50%37.8القرض الى التكاليف %

%15%62.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,4723,0463,6554,3034,991صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.6%8.6%7.7%6.7%5.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%20.7%17.6%14.7%12.0%9.6معدل العائد على اإلستثمار %

%20.7%19.5%18.1%16.3%14.1معدل العائد على حقوق الملكية %

3.24.04.75.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

40,35440,51340,65240,76640,851نقطة 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 19,213-1,873-5,176-15,46713,50011,5335,146صافي القيمة الحالية

IRR 7.8-%10.1%6.5%17.4%22.4%25.0%28.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.20.80.90.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

40,627

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.9%

17.8%
3.4

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج مشغوالت نحاسية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,693
7.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.1%معدل العائد الداخلي
NPV15,467صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV13,500صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,533صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.4%معدل العائد الداخلي
NPV5,146صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.5%معدل العائد الداخلي
NPV-5,176صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.1%معدل العائد الداخلي
NPV-1,873صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-19,213صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9070-24,907

11,5556,6235,068

21687,1346,966

31767,6717,494

41858,2348,049
519535,17134,976

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,3970-27,397

11,5556,6235,068

21687,1346,966

31767,6717,494

41858,2348,049
519536,09335,899

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

029,8880-29,888

11,5556,6235,068

21687,1346,966

31767,6717,494

41858,2348,049
519537,01636,822



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9070-24,907

11,5554,0952,540

21684,4804,311

31764,8844,707

41855,3085,122
519531,46131,267

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9070-24,907

11,5551,56712

21681,8251,657

31762,0961,920

41852,3812,196
519527,75227,557

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,1170-25,117

11,7102,229519

21852,5392,354

31942,8632,669

42043,2053,001
521430,34630,132

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,3280-25,328

11,866-2,165-4,030

2202-2,057-2,259

3212-1,944-2,155

4222-1,825-2,047
523325,52225,288


