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

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

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

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

 
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

 
ـ          لتقديم أيـة) إرادة(ـة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجي

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 *ملخص المشروع  -١

 األعالم القماشية اسم المشروع
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 يةعالم القماشألامشروع



 ١

           
       

 
  وصف المشروع ١. ٢
 

ة بحيث تشكل بمجموع ألوانه وتصميمه محاك هو قطعة أو قطع قماش) الراية (العلم 

هو االكثر استعماالً ) رايتها(الرسوم عليه رمزاً لدولة أو مؤسسة ما، وعلم الدولة و

 نديةاألشركات واللمؤسسات و با خاصة اذ هناك أعالممن بين بقية االعالم، 

 .لك وغير ذالرياضية
 

وعلم الدولة في االردن يستعمل على نطاق كبير فهو مرفوع فوق كل مؤسسة 

، كما أن اعداد كبيراً منها يتم رفعها و تزيين إضافة إلى المدارسودائرة حكومية 

 .الشوارع الرئيسية بها في الكثير من المناسبات الوطنية وغيرها
 

تي تنتجها المطابع وهذه تكون عالم القماشية هنالك االعالم الورقية الألوإضافة ل

 وعليه فإن المشروع قيد .د بمناسبات خاصةو محدواستعمالهاعادة صغيرة المقاس 

 .الدراسة سيكون معنيا بإنتاج االعالم القماشية
 
  مبررات واهداف المشروع ٢. ٢
 

 حيث يتوقع ان يكون انتاجـه       ،يهدف المشروع المقترح إلى انتاج االعالم القماشية      

اعـالم  ( هو االعالم االردنية كما يستطيع المشروع انتاج االعالم االخـرى            الرئيسي

 ).الدول أو المؤسسات عند توفر الطلب المناسب
 

 :ومن أهم مبررات المشروع
 

الطلب دائم ومستمر على االعالم لكثرة المؤسسات التـي ترفعهـا فـوق مبانيهـا                .١

  .المعأل كبيرة من هذه ااعدادأوالمناسبات التي ترفع فيها 

  .المشروع ال يحتاج حجم استثمار كبير فضالً عن بساطة تقنيته .٢

سيؤدي المشروع إلى خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل  .٣

  .جديدة
  .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤

  المقدمة. ٢



 ٢

 
 وقع المقترح للمشروع م ال٣ .٢

 

تجاته يمكن ان معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع حيث ان من

طق امناحدى بسهولة توريدها ألية منطقة، ويقترح أن يكون موقع المشروع في 

 .طقا المنتلكالجنوب تشجيعاً إلنشاء مشاريع تسهم بتنمية 

 
           
           
           
     

 وصف المنتج  ١٠٣
 

عة من عالم مصنوأسيقوم المشروع بإنتاج االعالم االردنية بصورة أساسية وهي 

القماش وبمقاسات مختلفة حيث أن الدستور لم يحدد مقاسات العلم وائما شكله كما 

 : نصت علية المادة الرابعة من الدستور كما يلي
 

 : تكون الراية االردنية على الشكل والمقاييس التالية – ٤المادة 
ها طولها ضعف عرضها وتقسم أفقيا إلى ثالث قطع متساوية متوازية، العليا من"

سوداء والوسطى بيضاء والسفلى خضراء، يوضع عليها من ناحية السارية مثلث 

قائم أحمر قاعدته مساوية لعرض الراية وارتفاعه مساو لنصف طولها وفي هذا 

المثلث كوكب ابيض سباعي االشعة مساحته مما يمكن أن تستوعبه دائرة قطرها 

يكون وسطه عند نقطة وهو موضوع بحيث  واحد من أربعة عشر من طول الراية

تقاطع الخطوط بين زوايا المثلث وبحيث يكون المحور المار من أحد الرؤوس 

 ."موازيا لقاعدة هذا المثلث
 

 الطلب الحالي والمتوقع ٢. ٣
 

  الطلب الحالي ٠١
 

ترفع االعالم طوال الوقت على مباني المؤسسات والدوائر العامة من بينها المدارس 

 :) ١( كما يوضح الجدول رقم ٢٠٠١ام ها في عبلغ عددالتي 
 

 دراسة السوق. ٣



 ٣

 )١(جدول رقم 

 عدد المدارس في المملكة
 

 مدرسة  السلطة المشرفة 
 ٢٨٦٩ وزارة التربية والتعليم 

 ٤٥ حكومية أخرى 

 ١٨٩٣ التعليم الخاص 

 ٤٨٠٧ المجموع 
 

 ٥ هوبافتراض أن كل مدرسه مابين صغيرة وكبيرة تقتني ولمختلف األغراض ما معدل

 . ألف علم٢٤ فذلك يعادل حوالي ،مأعال

 
ويقدر أن بقية المؤسسات الرسمية المدنية والعسكرية الموزعة في مختلف أنحاء المملكة 

أن الكثير منها يرفع عشرات األعالم في المناسبات، أي مالحظة تقتني ضعف هذا العدد مع 

ات العاملة ئالمنشومن جهة أخرى بلغ عدد .  علم ألف  ٤٨أن هذه المؤسسات تقتني نحو 

 ألف مؤسسة كبيرة ومتوسطة وصغيرة ٩٨في مجال الخدمات والتجارة الداخلية حوالي 

 . ألف علم٤٩وبافتراض أن نصفها يقتني علماً واحداً فإن ذلك يعادل 
 

وفي المناسبات الرسمية والعامة تقوم األجهزة البلدية بتزيين الشوارع الرئيسية باألعالم 

وقد بلغ مجموع أطوال الطرق الرئيسية في .  عند كل عمود إنارة لألقبواقع علمين على ا

من هذه الطرق يتم % ٢٠كم، وبافتراض أن ٢,٩١١ نحو ٢٠٠١المحافظات المختلفة عام 

 متر لمعدل المسافة بين كل ٥٠بواقع (علم  ألف ٢٣تزيينه باألعالم فذلك يعادل نحو 

 ألف علم كما يبين ١٥٠يقل عن ال قتناة وعليه فإن الحد األدنى لألعالم الم ).نعمودي

 ).٢(الجدول رقم 



 ٤

 

 )٢(جدول رقم 
 

 ر عدد األعالم المقتناةيتقد
 

 ألف علم  الجهة 
 ٢٤ المدارس 

 ٤٨ مؤسسات الرسمية 

 ٤٩ القطاع الخاص

 ٢٣ البلديات وغيرها 

 ٦ متنوعة وإعالم غير رسمية 

 ١٥٠ المجموع 
 

اني والتي تتعرض للتلف بسبب تغيرات الطقس، تغير مرة إن األعالم المرفوعة فوق المب

 فقد قدرت  الحاجة )المناسبات (واحدة سنويا على األقل، أما المستعلمة منها ألغراض أخرى

وسطي مقبول يمكن افتراض أن كافة األعالم يتم   سنوات، وكمعدل٣الستبدالها مرة كل 

 . ألف علم جديد٧٥استبدالها مرة كل سنتين، وذلك يعادل الحاجة إلى 

 

 الطلب المتوقع  . ٢
 

نظراً لتنوع مهام الجهات التي تقتني األعالم واختالف طبيعة تطورها فقد أخذ معدل 

كنسبة مؤشره لزيادة الطلب المستقبلي والتي يبينها الجدول %) ٢,٨(النمو السكاني 

 ).٣(رقم 

 ) ٣(جدول رقم 

 الطلب المتوقع للسنوات 

)٢٠٠٨ -٢٠٠٤ ( 
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ة السن
 ٩١ ٨٩ ٨٦ ٨٤ ٨١ الف علم

 

 



 ٥

  والطاقة اإلنتاجية المقترحة  من السوق حصة المشروع٣. ٣
عالم خاصة الرسمية وعدم المبالغة في حصة ألمع مراعاة وجود إنتاج محلي من ا

 ألف علم ٢٠المشروع من السوق فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هي 

 .السنة/  يوم عمل ٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨لى أساس سنويا ع
 

الطلب  من %١٦ ألف علم تمثل ١٣وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة األولى بواقع 

بين الجدول رقم يو، % ٥ على أن يزداد إنتاجه سنويا بنسبة ٢٠٠٤المتوقع عام 

 .نتاجية األوليتدرج الطاقة اإلنتاجية للمشروع على امتداد الخمسة سنوات اإل) ٤(
 

 ) ٤(جدول رقم 

 تدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات التشغيلية الخمسة األولى
 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة 
 %٧٩ %٧٥ %٧٢ %٦٨ %٦٥الطاقة االنتاجية 

 ١٥,٨٠٠ ١٥,٠٥٠ ١٤,٣٣٢ ١٣,٦٥٠ ١٣,٠٠٠ ألف علم 
 

  المنافسة والتسويق ٤. ٣
 

 اإلنتاج، وبالتالي ا فإن المنافسة ستأتي من هذ،عالم نظراً لوجود إنتاج محلي من األ

يتوجب على إدارة المشروع أن تتبع قنوات وأدوات تسويقية مناسبة، فمثالً معظم 

الطلب سيكون من قبل مؤسسات ودوائر عامة تستهلك كميات كبيرة من األعالم 

ات لتعرض وبالتالي يجب أن تبادر إدارة المشروع لالتصال بهذه المؤسسات والجه

ينبغي تنشيط فعاليات التسويق مع اقتراب المناسبات واالحتفاالت كما عليها إنتاجها، 

التي تكثر فيها عملية رفع األعالم وينبغي على إدارة المشروع أيضاً  االتصال مع 

المؤسسات الخاصة الكبيرة التي لها أعالم خاصة بها لتعرض عليها امكاناتها 

 اإلنتاجية
 

 

 

 

 



 ٦

 عار البيع واإليرادات المتوقعة  أس٥. ٣
 

هنالك أعالما قماشية بمقاسات متفاوتة إال أن أكثرها انتشارا هو العلم بطول متر 

واحد وعرض نصف المتر والذي اخذ نموذجاً خالل هذه الدراسة ، والعلم بهذا 

 دينار ١,٥ بسعر ةالمقاس والمصنوع من قماش تركيبي يباع في السوق بالتجزئ

 .للعلم الواحد، علماً أن األعالم التي تباع بالتجزئة تتوفر عادة في المكتبات
 

صفات اومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة وأن المشروع سينتج األعالم بمو

 فإن سعر بيع ،جيدة خاصة القماش الذي يقترح أن يكون من مزيح قطني وتركيبي

 . دينار  للعلم الواحد ١,٢٥روع هو الجملة المقترح من المش
 

 .اإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة األولى) ٥(ويوضح الجدول رقم 
 

 )٥(جدول رقم 
 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 

 دينار العدد  البند 
 ١٦,٢٥٠ ١٣,٠٠٠ علم 

 
 
 

 

 

 قع المشروع  مو ١٠٤
 

، ويفضل اقامته ضمن المناطق     لجنوبا احدى مناطق    الموقع المقترح للمشروع هو     

 .التجارية حيث تتوفر الخدمات الضرورية/ الحرفية 
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 احتياجات المشـروع مـن األبنيـة الالزمـة واسـتخداماتها            )٦(يبين جدول رقم    

 .ومساحتها

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ٧

 

 )٦(دول رقم ج  

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    
نتاجصالة اال ٣٠  

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٢٠

 مكاتب ١٠

 المجموع ٦٠
 

مربع  متر   ٦٠ويتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي           

 .المتر المربع / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو٩٠٠إيجار السنوي لها بنحو ل ويقدر بد
 
 
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

 طريقة التصنيع ٠١
 

 . حسب التصميم والمقاسات المطلوبةاألقمشة بألوانها المختلفةقص  .١

 .حبك األطراف الخارجية للعلم .٢

 .خياطة مختلف أجزاء العلم .٣

 .المعاينة والتفتيش .٤

 .. والتغليفالكوي .٥
 
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
كلفتهـا  الالزمة وت  والمعدات   احتياجات المشروع من اآلالت    ) ٧( ويبين جدول رقم    

 شاملة التركيب والتشغيل

                 



 ٨

 )٧(               جدول رقم 

                           تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

 ٩٠٠ ١          مقص كهربائي  

 ٦٥٠ ١          ماكنة حبكة        

 ٦٠٠ ٢                    )خياطة(درزة ماكنة 

 ٥٠٠                 وطاوالت وكراسي عملكويأدوات 

 ٢,٦٥٠  المجموع
 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٤٠٤
 . دينار٥٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥٠٤
 

 .كلفتها السنويةالعاملة والقوىاالحتياجات التقديرية من ) ٨(يبين جدول رقم 
 

 )٨(                                جدول رقم 

 جور السنويةأل                         القوى العاملة وا

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة
 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣ عامل خياطة

 ٦,٦٠٠  ٤ المجموع
 



 ٩

 

 عدةوالخدمات المساالمواد األولية  ٦٠٤
 

   المواد األولية٠١
 

الى الكميات التالية من القماش بما في ذلك فواقد القص العلم الواحد نتاج إيحتاج 

 : المحيكاتالمعتادة في صناعة 
 

 . متر مربع٠,٠٦٨٧٥:    القماش األحمر للمثلث-

 . متر مربع٠,٥٥:  القماش من باقي األلوان-
 

 متر ٠,٥٦٣وهذا يعادل متر مربع  ٠,٦١٨٧٥العلم الواحد يحتاج الى  ن أأي 

 . متر١,١ عرض القماش هو  أن حيث،طولي تقريبا

 

ياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في تاح) ٩(ويوضح الجدول رقم 

 .السنة األولى

 )٩(جدول رقم 

 السنة االولى/  ومستلزمات التغليفالمواد األولية            
 
 

ـــدالبن الكمية دينار  
ط. م٧,٣١٩ ٤,٣٩١ قماش 

من كلفة القماش% ٥ ٢١٩ وتغليفخيوط  

المجموع  ٤,٦١٠

 

 المساعدة  الخدمات ٠٢
 

 الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها فـي         )١٠(يوضح الجدول رقم    

 .السنة االنتاجية األولى
 
 
 
 
 



 ١٠

)١٠(جدول رقم   
 

 السنة األولى/مشروع  للمساعدة الخدمات ال                   

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء ٢٠ ٢٤٠

 المياه ٥ ٦٠

 المجموع ٢٥ ٣٠٠
  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٧٠٤
 .حوالي الشهرينمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 

 

   
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١١(جدول رقم 

 روعكلفة الموجودات الثابتة للمش

 البند دينار
 المعدات واآلالت ٢,٦٥٠

 أثاث ٥٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ٣,٢٥٠
 

   مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

تكـاليف  دينار وتشـمل     ٥٠٠التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي          تبلغ مصاريف   

   .ومصاريف متفرقة اخرى التسجيل  ورخصة المهن 

 الدراسة المالية-٥



 ١١

 

:رأس المال العامل  ٣٠٥  
   

فـي السـنة     دينـار      ١,١٥٣ال العامل التقديري للمشروع حوالي        يبلغ رأس الم  

  .  واحدلمدة شهر نتاجيةإ دورة األولى لالنتاج وعلى أساس

 

:للسنة األولىتكاليف التشغيل   ٤٠٥  
 للسنة األولى من التشغيلتكاليف التشغيل ) ١٢( يبين الجدول رقم 

 

 )١٢(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 
 

 البند دينار

 مواد أولية ٤,٦١٠

 رواتب وأجور ٦,٦٠٠

 إيجارات ٩٠٠

 المساعدةالخدمات  ٣٠٠

 أخرىمصاريف تشغيلية  ١,٤٢٠

 المجموع ١٣,٨٣٠
 

 تكاليف المشروع ملخص   ٥٠٥  
 

 )١٤(جدول رقم                 

 تكاليف المشروع ملخص            

 البنــــــد دينار
الموجودات الثابتة         ٣,٢٥٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ١,١٥٣

اجمالي تكاليف المشروع ٤,٩٠٣
 



 ١٢

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة قرض لتغطية 

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية  ٢,٠٠٠القرض تبلغ 

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

قي التكاليف من هذا ويتم تمويل با. وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

من تكاليف % ٤١تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . مصادر صاحب المشروع

 .المشروع الكلية
 

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

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

راض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت تم إفت •

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة  •

 .المفترضة لإليرادات

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

 . األرباح الصافيةمن% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل •

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •
 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  لمشروع قادرا

  .التوقعات

 

 

 

 

 



 ١٣

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي
 

 ١,٥١٣ بـين    يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح            -

 .دينار في السنة الخامسة ٢,٢٥٠دينار و 

تبلـغ قيمـة    . بما فيهم صاحب المشروع    أشخاص   ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ٨,٠٢٢ دينار في السنة األولى ترتفع الـى           ٦,٦٠٠ الرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة  % ٥٦,٢في السنة األولى و     %  ٣١,٨ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 %.٥٦,٢و % ٤٩,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ٧,٦٩٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٥٦,٥بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ٢,٥ثمارات حالية لإليرادات الى اإلستتبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

    .سنتينتبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسـعار البيـع بنسـب                 -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد          % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 إلرتفاع تكاليف   ا حساس رأن المشروع يعتب   الالزم للحكم على جدوى المشروع، إال        األدنى

  . عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيلوينبغي مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 

 
 
 

 
 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

  الماليةمالحقال ٨٠٥



الموقع المقترح
الجنوب

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

16,25017,06317,91618,81119,752المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,6104,8415,0835,3375,603تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,2601,3231,3891,4591,532تكاليف المصنع التشغيلية

9,4709,94410,44110,96311,511مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
6,7807,1197,4757,8498,241الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
900900900900900إيجارات

00000أيجار أرض
340357375394413مصاريف أخرى

4,3604,5334,7154,9055,106مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
340340340340340اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,8004,9735,1555,3455,546مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,9802,1462,3202,5032,696الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2001671319248الفائدة على القرض
1,7801,9792,1892,4122,648الربح قبل الضريبة

267297328362397الضريبة على األرباح
1,5131,6821,8612,0502,250األرباح الصافية

%67%68%69%70%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 11,98412,32012,66913,03113,406نقطة التعادل

%68%69%71%72%74نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,65010.00265معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
340المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,1531,1530رأس المال العامل المطلوب

4,9032,9032,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
األعالم القماشية



الموقع المقترح
الجنوب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
16,25017,06317,91618,81119,752المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
16,25017,06317,91618,81119,752المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
2,903حقوق الملكية

2,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7681,0591,3361,5991,844الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
4,90317,01818,12119,25220,41021,596مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
3,250مجموع اإلستثمارات

3849,4709,94410,44110,96311,511التكاليف التشغيلية المباشرة
4,3604,5334,7154,9055,106إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2001671319248الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
267297328362397الضريبة

4,13414,29714,94115,61516,32117,062إجمالي التدفق النقدي الخارج
7682,7213,1813,6374,0894,534صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
328360396436480أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
328360396436480إجمالي دفعات سداد القرض

7682,3942,8203,2413,6534,055رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,3351,4841,6421,8091,986توزيعات األرباح

7681,0591,3361,5991,8442,069صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
األعالم القماشية



الموقع المقترح
الجنوب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7681,0591,3361,5991,8442,069النقد

00000المدينون
384384384384384384المخزون

1,1531,4431,7201,9832,2282,453إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

2,650األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
3,2503,2503,2503,2503,2503,250إجمالي األصول الثابتة
3406801,0201,3601,700اإلستهالك التراآمي

3,2502,9102,5702,2301,8901,550القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
4,9034,7534,5904,4134,2184,003مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3283603964364800اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3283603964364800مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1672131291648000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1672131291648000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
2,9032,9032,9032,9032,9032,903رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

178376595836األرباج المجمعة
178198219241265الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

2,9033,0813,2783,4973,7384,003مجموع حقوق الملكية
4,9034,7534,5904,4134,2184,003مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %56.2%48.6%42.2%36.6%31.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%56.2%54.8%53.2%51.3%49.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.04.34.54.60.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
األعالم القماشية



الموقع المقترح

الجنوب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%4,9035تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %2,9035مساهمة صاحب

%2,00012القروض

%75%40.8القرض الى التكاليف %

%15%59.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

1,5131,6821,8612,0502,250صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %13.4%12.8%12.2%11.6%11.0الربح قبل الضريبة

%56.2%48.6%42.2%36.6%31.8معدل العائد على اإلستثمار %

%56.2%54.8%53.2%51.3%49.1معدل العائد على حقوق الملكية %

4.04.34.54.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

11,98412,32012,66913,03113,406نقطة 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 3,227-7,6997,3747,0494,4391,1792,236صافي القيمة الحالية

IRR %5.8-%24.6%18.9%37.7%47.3%51.5%56.5معدل العائد الداخلي

B/C 2.52.42.21.91.21.40.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 2فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,871

12.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

12,682

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

43.1%

52.9%

3.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

األعالم القماشية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR56.5%معدل العائد الداخلي

NPV7,699صافي القيمة الحالية

B/C2.5اإليرادات الى التكاليف
Pay Back2.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR51.5%معدل العائد الداخلي

NPV7,374صافي القيمة الحالية
B/C2.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR47.3%معدل العائد الداخلي

NPV7,049صافي القيمة الحالية
B/C2.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR37.7%معدل العائد الداخلي

NPV4,439صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR18.9%معدل العائد الداخلي

NPV1,179صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR24.6%معدل العائد الداخلي

NPV2,236صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-5.8%معدل العائد الداخلي

NPV-3,227صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,1340-4,134

17682,4201,652

2542,5862,532

3572,7602,704

4592,9432,884

5628,1398,077

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,5480-4,548

17682,4201,652

2542,5862,532

3572,7602,704

4592,9432,884

5628,2948,232

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,9610-4,961

17682,4201,652

2542,5862,532

3572,7602,704

4592,9432,884

5628,4498,387



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,1340-4,134

17681,608839

2541,7331,679

3571,8651,808

4592,0031,943

5627,0486,986

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

04,1340-4,134

176879527

254880826

357969912

4591,0621,003

5625,9575,895

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

04,1730-4,173

18451,037192

2591,1381,079

3621,2451,183

4651,3571,291

5696,6166,547

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

04,2110-4,211

1922-346-1,268

265-309-374

368-271-339

471-230-302

5755,0935,018
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