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

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

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

محلية المجتمعات الاحتياجات وتحديد االستثمارفرص  محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) إرادة(رين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة     لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشا     

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )كز لديكبادر باالتصال بأقرب مر(
 



 

 المحتويات

   ملخص المشروع . ١ 

   المقدمة . ٢

 وصف المشروع ١. ٢ 

 أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢ 

 الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢ 

   دراسة السوق . ٣

 الخدمة/ وصف المنتج ١. ٣ 

 الطلب على خدمات المشروع ٢. ٣ 

 الطاقة الخدمية المقترحة ٣. ٣ 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣ 

 رادات المتوقعةأسعار الخدمة واإلي ٥. ٣ 

   الدراسة الفنية . ٤

 موقع المشروع ١. ٤ 

 البناء ٢. ٤ 

 تكلفة التجهيزات ٣. ٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٤. ٤ 

 الخدمات الضرورية ٥. ٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦. ٤ 

   الدراسة المالية . ٥

 كلفة الموجودات الثابتة  ١. ٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥ 

 رأس المال العامل وتكاليف التشغيل ٣. ٥ 

 ملخص تكاليف المشروع  ٤. ٥ 

 وسائل التمويل واألسس والفرضيات ٥. ٥ 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٦. ٥ 

   المالحق المالية. ٦



 ١

 

 

 

 

 ملخص المشروع. ١

  منوعةعامالتمركز متابعة وانجاز م اسم المشروع

 العاصمة  المقترحموقع المشروع

 ةنوعمتابعة وانجاز المعامالت الم منتجات المشروع

 أشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار ٣٤,٨٦١ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٤,٨٦١ صافي القيمة الحالية

  ١,٤ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن ٤ ترة االستردادف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعامالتوإنجازمركز متابعة



 ٢

 

     

 

  وصف المشروع ١. ٢
 

يحتاج المواطن خالل حياته إلى انجاز ومتابعة عدد كبير من المعامالت المتعلقة بالجوانب 

 .الشخصية والخدمية التي تغطي مختلف جوانب حياته ومعيشته

وعلى النحو  ذات العالقة ويمكن تصنيف المعامالت الخاصة بالمواطن إلى صنفين تبعا للجهة

 :التالي

 :  بالجهات الرسمية مثل  ذات العالقةالمعامالت الخاصة .١

 )الخ... ، شهادات ميالد بطاقات شخصيةجوازات، ( المدنية األحوالمعامالت  -

 . المعامالت الخاصة بالسيارات كتجديد رخص السوق وترخيص السيارات -

 البلديات مثلالمؤسسات  المعامالت لدى مختلف الدوائر وأنواععشرات  -

 .  وغيرهاوالجمارك والبريد
 

 :  بالجهات الخدمية مثل ذات العالقةالمعامالت الخاصة .٢

 .معامالت اشتراكات الكهرباء وفواتيرها -

 . معامالت خطوط الهاتف وفواتيرها -

 .معامالت اشتراكات المياه وفواتيرها -

 .غيرها  -

، وإنجازهاتي يحتاج المواطن لمتابعتها  ال حصر لها من المعامالت الأخرى انواعوهنالك 

 يبذل المواطن الكثير من الجهد أن حياناألوتحتاج عملية متابعة وتنفيذ هذه المعامالت في اغلب 

 وكثيرا ما يتضاعف الجهد ، صحته أووالوقت ، ويكون ذلك عادة على حساب وقت عمله 

 والتعليمات الخاصة األنظمةمن والوقت الضائعين نظرا لعدم معرفة المواطن بتفاصيل الكثير 

 وتسلسل إجراءاتها ومواقع الدوائر والمؤسسات الرسمية وشبه الرسمية ذات بهذه المعامالت

 . العالقة

 

 

المقدمة .٢



 ٣

 

ومن هنا نشأت فكرة قيام مركز خاص يتولى متابعة وانجاز معامالت المواطن المختلفة بما 

هذا وتتمثل  ة ومقبولة من الطرفين ، مناسبأتعاب وذلك مقابل بدل  ،ه ووقتهيؤدي لتوفير جهد

 :لخدمات المركز فيما يلي الحاجة

 تكون أو تحول ظروف عملهم دون القيام بها أشخاص ومتابعة معامالت إنجازخدمة  .١

 خسارة بما في ذلك من أشغالهم جدوى لهم من تعطيل أكثر المدفوعة للمركز األتعاب

 .مادية

 العائلية دون أوول ظروفهم الشخصية  تحأشخاص متابعة معامالت أوخدمة انجاز  .٢

 .  أو المرضى كبار السناألشخاص أو مباشرتهم لذلك كحالة بعض النساء إمكانية

 وكيف ومتى أين من أصال الذين ال يعرفون األشخاص متابعة معامالت أو إنجازخدمة  .٣

 ضياع جزء كبير من وقتهم وجهدهم بالتالييقومون بمثل هذه المعامالت ويخشون 

 . هم سدىومال

إنجاز ومتابعة يلزمها  وخاصة الصغيرة منها والتي األعمالهنالك العديد من مؤسسات  .٤

 نظرا لعدم توفر كادر وظيفي أتعاببعض معامالتها وتكون على استعداد لدفع بدل 

 أنواعالمعامالت الجمركية والمالية وبعض ك المعامالت أنواعمختص لديها لبعض 

 .كوغير ذلالتراخيص 
 
  ومبررات المشروع أهداف ٢. ٢

يهدف المشروع المقترح إلى انشاء مركز متخصص بتقديم خدمة متابعة وانجاز المعامالت 

 وذلك مقابل أيضا باألفراد وبعض المؤسسات لدى الجهات الحكومية والعامة والخاصة ةالخاص

دفع هذه  محددة بحيث يستفيد من خدمات هذا المركز المواطنون الذين يحبذون أتعاببدالت 

 . نظير توفير وقتهم وجهدهم في هذا المجالاألتعاب

 

 

 

 

 

 



 ٤

 

 : مبررات المشروعأهممن 

يحتاج كل مواطن إلى متابعة وانجاز العديد من المعامالت الخاصة به والتي كثيرا ما  .١

 .بتوفيرهاتستهلك منه وقت وجهد يرغب 

 الصحية دون أوية  العائلأويوجد الكثير من المواطنين ممن تحول ظروفهم الشخصية  .٢

 .القدرة على انجاز ومتابعة معامالتهم

 الذين يتواجدون األفراد حيث يوجد فقط بعض لمثل هذة الخدمات شاملعدم وجود مركز  .٣

  مقابل مبلغ مالي بمتابعة بعض مراحل المعامالتللقيام مباني مؤسسات معينه أمام

 .نفسه بالجهة المعنية /وذلك بعد وصول المواطن لمبنى المؤسسة

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة  .٤

 . تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٥

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 
فيها كافة وزارات ودوائر ومؤسسات إذ يتواجد  محافظة العاصمة الثقل السكاني للمملكة تمثل

 النسب الموقع ا العاصمة تعتبرلذلك  ،الحكومة ومعظم مراكز مؤسسات القطاع العام والخاص

 . للمشروع المقترح

 

 

 

     

 

 الخدمة /   وصف المنتج ١. ٣
 

 المعامالت لدى الجهات أنواعسيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمة متابعة وانجاز العديد من 

  محددة بحيث يستفيد من هذه الخدمة الكثير منأتعابالحكومية والعامة والخاصة مقابل بدل 

  تحول ظروفهم أو تتطلبهما هكذا معامالت ناللذاالمواطنين الذين يرغبون بتوفير الوقت والجهد 

 دراسة السوق . ٣



 ٥

 

 ومن المهم جدا مالحظة ان خدمات المشروع المقترح ،الشخصية والصحية من مباشرة ذلك

 تتطلب  المدنيةاألحوالبعض معامالت (ستشمل المعامالت التي ال تشترط حضور صاحب العالقة 

علما أن الكثير من المعامالت الرسمية قابلة لإلنجاز من قبل آخرين شريطة توفر ) حضورالهذا 

 . التفويض من قبل أصحابها

 )غير متفرغ( قبل محامي القانونية منستشارة اال ويتوجب على إدارة المشروع توفير الدعم

كتساب ثقة  والاألطراف الخدمات التي يباشرها المشروع ضمانا لحقوق كافة أنواعلكافة 

 .الزبائن

 

 المشروع  الطلب على خدمات ٢. ٣
من سكان المملكة % ٣٨ يمثلون نحو ٢٠٢٨ نحو ٢٠٠٢بلغ عدد سكان محافظة العاصمة عام 

 : الجدول التاليمبيننا في  هو كماو

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠٢عدد سكان المملكة عام 

 %  نسمة ألف المنطقة 

 ٣٨ ٢٠٢٨ العاصمة 

 ٢٦ ٣٣٠١ بقية المملكة 

 ١٠٠ ٥٢٣٩ لكةالمم

 

جواز سفر، هوية (شخصية واحدة على األقل كل خمس سنوات  وحيث يحتاج كل مواطن لمعاملة

 . الف معاملة سنويا٤٠٠ من أكثرهذا يعني ف)  ميالد ة، شهادشخصية

 

عام للعدد المركبات المرخصة حسب الفئة في المملكة ) ٢( يوضح الجدول رقم أخرىومن جهة 

٢٠٠٢: 

 

 

 



 ٦

 

 ) ٢(جدول رقم 

 عدد المركبات المرخصة حسب الفئة 

 

 الف مركبة  المنطقة 

 محافظة العاصمة

  خصوصي -

 عمومي  -

٣٧٦,٥ 

٣٣٦,٩ 

٣٩,٦ 

 : المملكة 

 خصوصي -

 عمومي -

٥٤٢,٨ 

٤٨٤ 

٥٨,٨ 

 ويتضح من الجدول السابق ان عدد المركبات الخصوصية في محافظة العاصمة بلغ عام 

يث ان كل مركبة يتم تجديد رخصتها سنويا وان كل  الف مركبة وح٣٣٧ نحو ٢٠٠٢

سائق يجدد رخصة القيادة الخاصة به مرة كل عشر سنوات فإن ذلك يعني ان عدد 

  . الف معاملة سنويا٣٧٠المعامالت الخاصة بالمركبات ال يقل عن 

إن البيانات السالفة الذكر هي مؤشرات لحجم الطلب ال غير إذ يصعب حصر السوق  

 المؤسسات  أو لألفرادا لتعدد الخدمات الممكن أن يوفرها المشروع سواء وذلك نظر

على سبيل  تلك الخدمات  ومن ، لعدم وجود مشاريع قائمة مشابهة لالسترشاد بهاإضافة

من  الخدمات للمنازل إيصال ، بأنواعهاال الحصر المعامالت الجمركية ، الضرائب  المثال

 .وغيرها ....يق وثائق ماء وكهرباء ، ترخيص لبنية ، تصد

 يفوق  التي يحتاجها المواطن في العاصمة عمانسنويةالمعامالت ال فإن عدد لما سبق

   . بكثير معاملةالمليون

 

 

 

 

 



 ٧

 

   الطاقة الخدمية المقترحة٣. ٣
 

  : ما يلياالعتبار بعين األخذ لغايات تحديد الطاقة الخدمية القصوى المقترحة للمشروع  فقد تم

 من محافظة العاصمة يفوق بكثير إنجازهاامالت بمختلف انواعها المطلوب عدد المع .١

 .المليون معاملة سنويا 

 المعاملة الواحدة تتراوح بين جزء من الساعة لتصديق معاملة إلنجاز المدة الالزمة أن .٢

 أي أن  هناك )ترخيص سيارة مثال  ( األحيان وعدة ساعات في بعض أحيانابسيطة 

  .وأخرى إضافة إلى زمن التنقل تفاوت بين خدمة 

لهذه المشاريع بالدرجة األولى على عدد العاملين وكفاءاتهم  باإلضافة إلى  تعتمد الطاقة 

نوع الخدمة المطلوبة ، هذا وبافتراض أن عدد العاملين في المشروع إلنجاز المعامالت هو 

   . خدمة سنويا يعتبر معقوال ٧,٥٠٠ ب خمسة موظفين فان تقدير الطاقة الخدمية القصوى

من طاقته % ٦٥خدمة تمثل  ٤,٨٧٥ بواقع األولى خدماته في السنة  تقديمسيبدأ المشروع

 .)٣( كما في الجدول رقم  سنويا و%٥ على ان تزداد بواقع الخدمية،

 

 )٣(جدول رقم 

  لمشروعل السنوية الخدمات

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ %االنتاجية الطاقة 

 ٥,٩٢٥ ٥,٦٤٣ ٥,٣٧٥ ٥,١١٩ ٤,٨٧٥  عدد/ خدمة

 

 

 

 

 

 

 



 ٨

 

  المنافسة والتسويق٤. ٣
 

ستكون هناك منافسة محدودة من قبل ما هو متعارف عليه في بعض الدوائر والمؤسسات من 

 لألفراد والمؤسسات  الذين يقومون بتسهيل انجاز بعض المعامالتاألشخاصوجود بعض 

  .مؤسسي  فردي وليس له أي طابع أساس ولكن ذلك يتم على الشركاتو

 :  ما يليمراعاة خدماته ينبغي ولغايات تسويقولكي ينجح المشروع 

  بهدف التعريف بخدمات المشروع بشكل جيد واإلعالمالدعاية  .١
 
 األمر حيث يتعلق األشخاص حساسة بالنسبة للكثير من أموران المشروع سيتعامل مع  .٢

 :يتطلبثير من الخصوصيات والمعامالت الجوهرية والضرورية وهذا بالك
 

 عنه بشكل واضح واإلعالنترخيص المشروع المقترح رسميا وتوثيق ذلك  -

 كمركز لمتابعة وانجاز المعامالت الرسمية 

استكمال كافة الجوانب القانونية في نشاطات المركز المقترح وهذا يتطلب خدمة  -

 الة المشورة القانونية الفع
 

 اكتساب ثقة الزبائن بشكل جيد من خالل وجود مقر ثابت وواضح واستخدام طاقم فعال أهمية

 التي تؤكد على عوامل الثقة االيجابية مثل وثائق وبطاقات األدوات استخدام إمكانيةوكفؤ مع 

 الموحد الزىالتعريف التي توضع على صدر الموظف مع صوره وتعريف باالسم واستخدام 

 .بالمركزك من عوامل تعزيز ثقة الزبون وغير ذل

 

  أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة ٥. ٣

 
 من وأكثر تنفيذ معاملة ما بين جزء من الساعة أوكما ذكر سابقا تتراوح مدة انجاز ومتابعة 

 خدمات المشروع ستقدم لمن يرغبون بتوفير أن  وبمراعاة األخرىساعتين لبعض المعامالت 

دنانير لكل  ١٠-٥ذلك من العوامل فان تقدير كلفة الخدمة سيتراوح بين وغير وقتهم وجهدهم 

 ٠ للمعاملة الواحدة دينار٧,٥معاملة وبمعدل وسطي قدره 



 ٩

 

  من عمر المشروع األولىفي السنة   المتوقعةاإليرادات) ٦(ويوضح الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد  البند 

 ٣٦,٥٦٣ ٤,٨٧٥  معاملة

 
 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

الفئة المستهدفة من خدماته تركز تالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث 

  .باإلضافة لتواجد معظم الدوائر والمؤسسات العامة والخاصة ذات العالقة
 

 البناء  ٢٠٤

 

يجار االويقدر بدل  متر مربع ٥٠ – ٤٠مساحته بين يلزم إلدارة المشروع مكتب تتراوح   

 على ان يقكون .المتر المربع/دينار ٣٠ - ٢٥ دينار وذلك بواقع ١,٢٠٠السنوي له بنحو 

 .ضمن احد األبنية التجارية وتتوفر به كافة الخدمات الضرورية الالزمة

 

 

 

 

 

  الدراسة الفنية٠٤



 ١٠

 

 التجهيزاتتكلفة  ٣٠٤

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠١

تقدر كلفتها بنحو  ، بما فيها جهاز كومبيوترمشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبيةيحتاج ال

 .دينار٢,٠٠٠

 

 وسائط النقل ٠٢

 . دينار للواحدة ٦,٠٠٠ خمسة بكلفة سيارات صغيرة عددها يلزم للمشروع 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .ة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية من القوى العامل) ٥(يبين جدول رقم 

 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  صاحب المشروع

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة

 ١٠,٨٠٠ ١٨٠ ٥ موظف متابعة

 ١٤,٧٠٠  ٧ المجموع

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 الضروريةخدمات ال ٥٠٤

.ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة األولىالضروري الخدمات) ٦(م يوضح الجدول رق  

 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٢٠ ٢٤٠

 المياه ٥ ٦٠

 وقود ٣٧٥ ٤,٥٠٠

 المجموع ٤٠٠ ٤,٨٠٠

 

 :الزمنية لتنفيذ المشروع الفترة ٦٠٤ 

 

 .الشهرينمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٢

 

  

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٧(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 

 البند دينار/ التكلفة 

 أثاث ٢,٠٠٠

 )٥(سيارات  ٣٠,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

       المجموع         ٣٢,١٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن  ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 .وغيرها من نفقات

 

 

 : وتكاليف التشغيل  رأس المال العامل٣٠٥
   
دورة  وعلى أساس للتشغيلدينار في السنة األولى  ٢,٢٦١ يبلغ رأس المال العامل للمشروع  

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ٨( ويبين الجدول رقم  واحد،  لمدة شهرإنتاجية

 

الدراسة المالية ٠ ٥



 ١٣

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 

 دينار
 

 البند

 رواتب وأجور  ١٦,٣١٧

 إيجارات ١,٢٠٠

 الضروريةالخدمات  ٤,٨٠٠

 مصاريف التسويق ٤٨٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٤,٣٣٠

 المجموع ٢٧,١٢٧

 

 

 

 تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥
 

 )٩(                جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص         

 دينار
 البنــــــد

٣٢,١٠٠ 
الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٢٦١

 إجمالي تكاليف المشروع ٣٤,٨٦١
 
 
 



 ١٤

 

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية 

  ألف١٦جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ %. ١٠ يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي دينار،

هذا ويتم . التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

% ٤٦تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .الكليةمن تكاليف المشروع 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي 

 -:واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 . ستكون نقديةالتشغيلتم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع ومدخالت 

 .لية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم افتراض أن المصاريف التشغي

 %.٥ بمعدل سنوي هو تزيدتم افتراض أن األجور السنوية 

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

على   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 

 

والتي .  التقديريةةساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة ح 

 :تبين ما يلي



 ١٥

 

 دينار ٢,١٢٨يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة ٤,٧٦٠و 

ة الرواتب تبلغ قيم.  بما فيهم صاحب المشروعموظفينسبعة لسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في ١٩,٨٣٣ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ١٦,٣١٧واألجور التي ستدفع لهم 

 .السنة الخامسة

 السنة الخامسة %٢٥,٢في السنة األولى و % ٦,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٢٥,٢و %    ١١,٣ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار١٤,٨٦١  NPV قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع تبلغ -

 .%٢٥,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

بنسب تتراوح  مةالخدفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى  % ٢٠و% ١٠بين 

زيادة تكاليف لحالة الالزم للحكم على جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ١٠ او تخفيض اسعار الخدمات بنسبة % ٢٠التشغيل بنسبة 
 
 
 

 

 

 و الخسائر األرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

36,56338,39140,31042,32644,442المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,98812,58713,21713,87814,571تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
8,2808,6949,1299,58510,064تكاليف المصنع التشغيلية

20,26821,28122,34523,46324,636مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
16,29517,10917,96518,86319,806الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,3294,5454,7735,0115,262رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

480504529556583مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
610641673706741مصاريف أخرى

6,8597,1427,4397,7518,079مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,8984,8984,8984,8984,898اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,85712,14012,43712,74913,076مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,4384,9705,5286,1146,730الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,6001,3381,050733384الفائدة على القرض
2,8383,6324,4785,3826,346الربح قبل الضريبة

7099081,1201,3451,587الضريبة على األرباح
2,1282,7243,3594,0364,760األرباح الصافية

%66%68%69%71%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
30,19530,24230,26230,25030,202نقطة التعادل (بالدينار)

%68%71%75%79%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
05.000معدات وأجهزة

2,0005.00400األثاث والمعدات المكتبية
30,0006.674,498وسائل نقل

010.000أخرى
4,898المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,2612,2610رأس المال العامل المطلوب

34,86118,86116,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز متابعة معامالت



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
36,56338,39140,31042,32644,442المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
36,56338,39140,31042,32644,442المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
18,861حقوق الملكية

16,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,2614,6386,7528,57910,089الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
34,86138,82343,02847,06350,90554,531مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
32,100مجموع اإلستثمارات

020,26821,28122,34523,46324,636التكاليف التشغيلية المباشرة
6,8597,1427,4397,7518,079إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,6001,3381,050733384الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
7099081,1201,3451,587الضريبة

32,60029,43630,66931,95433,29234,685إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,2619,38712,35915,10917,61319,846صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,6212,8833,1713,4883,837أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,6212,8833,1713,4883,837إجمالي دفعات سداد القرض

2,2616,7669,47611,93814,12516,009رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,1282,7243,3594,0364,760توزيعات األرباح

2,2614,6386,7528,57910,08911,249صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز متابعة معامالت



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,2614,6386,7528,57910,08911,249النقد

00000المدينون
000000المخزون

2,2614,6386,7528,57910,08911,249إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

30,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
32,10032,10032,10032,10032,10032,100إجمالي األصول الثابتة
4,8989,79614,69319,59124,489اإلستهالك التراآمي

32,10027,20222,30417,40712,5097,611القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
34,86132,24029,35726,18622,69818,861مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
262128833171348838370اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

262128833171348838370مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

13379104967325383700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
13379104967325383700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
18,86118,86118,86118,86118,86118,861رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

18,86118,86118,86118,86118,86118,861مجموع حقوق الملكية
34,86132,24029,35726,18622,69818,861مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %25.2%17.8%12.8%9.3%6.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%25.2%21.4%17.8%14.4%11.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.62.12.52.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز متابعة معامالت



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%34,8615تكاليف المشروع

%18,8615مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%16,00012القروض

%75%45.9القرض الى التكاليف %

%25%54.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,1282,7243,3594,0364,760صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.3%12.7%11.1%9.5%7.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%25.2%17.8%12.8%9.3%6.6معدل العائد على اإلستثمار %

%25.2%21.4%17.8%14.4%11.3معدل العائد على حقوق الملكية %

1.62.12.52.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.60.40.20.0الديون

30,19530,24230,26230,25030,202نقطة 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 6,557-1484,169-14,89612,0689,2397,374صافي القيمة الحالية

IRR 6.1%15.7%11.9%18.6%19.1%21.9%25.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.21.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,401
11.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

30,230

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.3%

18.0%
1.8

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مرآز متابعة معامالت



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.2%معدل العائد الداخلي
NPV14,896صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV12,068صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.1%معدل العائد الداخلي
NPV9,239صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.6%معدل العائد الداخلي
NPV7,374صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.9%معدل العائد الداخلي
NPV-148صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.7%معدل العائد الداخلي
NPV4,169صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.1%معدل العائد الداخلي
NPV-6,557صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,6000-32,600

12,2619,4367,175

21089,9679,859

311310,52610,412

411911,11210,993
512533,31433,189

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,8600-35,860

12,2619,4367,175

21089,9679,859

311310,52610,412

411911,11210,993
512534,07533,950

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

039,1200-39,120

12,2619,4367,175

21089,9679,859

311310,52610,412

411911,11210,993
512534,83734,711



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,6000-32,600

12,2617,6075,347

21088,0487,940

31138,5108,397

41198,9968,877
512530,53030,405

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,6000-32,600

12,2615,7793,519

21086,1286,020

31136,4956,381

41196,8796,760
512527,74527,620

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,6000-32,600

12,4876,7234,236

21197,1257,006

31257,5477,422

41317,9917,860
513830,31530,178

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,6000-32,600

12,7134,0101,297

21304,2834,153

31364,5694,433

41434,8694,726
515027,31727,167




