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

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

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

حليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات الم 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(ين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة     لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشار     

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 ) لديكبادر باالتصال بأقرب مركز(
 



  

   المحتويات

 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج

  ٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

اليةالدراسة الم     ٠٥ 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف التشغيل

  ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  
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 ملخص المشروع -١

  ومخدات أغطية أسرةانتاج  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

بوليسترمحشوة بالمخدات أغطية اسرة و منتجات المشروع

 أشخاص ٨ األيدي العاملة

 دينار ١٧,٠٧٦ ياالستثمار الكل

 % ٣٠,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١١,٦٥٩ صافي القيمة الحالي

  ١,٧قيمة الحالية لاليرادات على االستثمارتال

 سنوات ٤ االستردادفترة 

مخدات ال وأغطية األسرةانتاجمشروع  
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 وصف المشروع ١. ٢
 

يحتاج كل شخص أياً كان عمره ، ذكراً أم أنثى الى مستلزمات النوم الرئيسية والمكونة مـن الفرشـات                   

 وذلـك اضـافة لألغطيـة       لى فرشة نوم ومخدة أو اثنتين      حيث يحتاج كل شخص ا      واالغطية والمخدات

وذلـك يعنـي ان الطلـب علـى هـذه       ، bed covers)(كاللحف والحرامات والبطانيات وأغطية األسرة 

 . المستلزمات  أمر قائم باستمرار وال غنى عنه

 

والقطن ثم   بالصوف    تقليديا ولزمن قريب      كانت تحشى  هذه المستلزمات والتي  وهناك انواع مختلفة من     

،  وفـي الوقـت      ثم مادة البوليستر  ) قطع قماشية مفتتة على شكل قطن     (استعمل اإلسفنج وقطن النسيج     

نخفـاض  الالحالي فان مادتي البولستر واالسفنج  شائعتي االستعمال أكثر من الصوف والقطـن نظـرا                

  .سعرهما

 

لهما في خفة الوزن، األمـر الـذي        وتختلف حشوة البوليستر عن اإلسفنج بأنها أكثر مرونة إضافة لتماث         

  وهو ما يسعى المشروع المقترح الى تلبية جانب منه         المستلزمات المستعملة فيها  يعني توفر طلب على     

 :وذلك عن طريق انتاج

 

 .اغطية األسرة -

 . المخدات -

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢
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  أهداف ومبررات المشروع٢ .٢
 

 والمخدات المحشوة بالبوليستر سرةأغطية األ انتاج مستلزمات النوم من إلىقترح ميهدف المشروع ال

 .وتوفيرها بتكلفة معقولة وتلبية جزء من احتياجات السوق المحلي لهذه المستلزمات

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

الطلب متوفر وباستمرار على هذه المستلزمات نظراً لكونها من اإلحتياجات الضرورية لكل  .١

 .شخص

ى تقنية خاصة كما أن حجم اإلستثمار الصغير يتناسب سهولة تنفيذ المشروع ألنه ال يحتاج ال .٢

 .المحدودة المالية  ذوي اإلمكانات قدراتمع 

 . فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدةقخل .٣

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع .٤

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢
 

قترح خاصة في مراكز المحافظات التي ة كموقع للمشروع المبان مختلف مناطق المملكة تعتبر مناس

 .توجد فيها مدن صناعية توفر مختلف انواع التسهيالت
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 وصف المنتج ١٠٣
 

واألغطية المنتجة ستكون البوليستر ب والمخدات المحشوة اغطية األسرةسيقوم المشروع المقترح بإنتاج 

 .سم عرضا٢١٠ً سم طوالً و ١٩٠عادة هي ها وابعاد من النوع المزدوج

  

 . سم٧ سماكة سم ومعدل ٣٥ × ٧٠أما المخدات فأبعادها 

 

 

 :السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢ .٣
 

 الطلب الحالي .١
 

 
 لمستلزماتيأتي الطلب على المخدات بشكل أساسي من احتياجات األطفال الذين يحتاجون عند كبرهم 

ثون عش زوجيتهم الجديد، هذا إضافة للطلب ، ثم األزواج الجدد الذين يؤثغير تلك الخاصة باألطفالنوم 

 .الناشئ عن التجديد في أثاث ومستلزمات المنزل

 

 ألف نسمة، وحيث أن كل طفل سيحتاج بعد فترة من ٥٣٢٩ نحو ٢٠٠٢عام  عدد سكان المملكة بلغ

سنوات عمره الى فرشة نوم خاصة بديلة لفرشة نوم األطفال، فإن معدل الطلب الناتج عن ذلك يعادل 

، وعليه فإن حجم الطلب اإلعتيادي الناتج عن %٢,٨تقريباً معدل الزيادة الطبيعية لعدد السكان والبالغ 

 . سنوياً مخدة ألف١٤٩ نوم وألول مرة في حياتهم يقدر بنحو لمخدةحاجة األفراد 

غطاء سرير وحيث أن كل شخص يقوم عادة عند زواجه بتوفير غرفة نومه الجديدة والتي تحتوي 

 . ولعروسه فإن حجم الطلب في هذه الحالة يعتمد على عدد األسر الجديدةات لهومخد

 

 

 السوقدراسة. ٣
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 . وذلك حسب المحافظة٢٠٠٢ عام المملكةعقود الزواج المسجلة في ) ١(ويبين الجدول رقم 

 )١(جدول رقم 

 عقود الزواج المسجلة حسب المحافظة

 عقد زواج المحافظة

 ١٩,٢٦٦ العاصمة

 ٢,٣٩٣ البلقاء

 ٧,٨٩٥ الزرقاء

 ١,٢١٦ مادبا

 ٨,٤٤١ اربد

 ١,٥٧٨ الكرك

 ١,٩٩٢ المفرق

 ١,٢٠١ جرش

 ٩١١ عجلون

 ٥٣٣ الطفيلة

 ٧٨٠ معان

 ٦٦٧ العقبة 

 ٤٦,٨٧٣ المجموع

 ٤٦,٨٧٣  بلغ٢٠٠٢ عام المملكةويتبين من الجدول السابق أن عدد األسر الجديدة في محافظات 

 .أسرةمخدة وذلك بمعدل مخدتين لكل  ألف ٩٤دل نحو  يعاالمخدات وهذا يعني طلباً على ، أسرة

 

 فرد، وبافتراض ان ٥,٨ ألف حيث معدل عدد أفراد األسرة هو ٩١٩األسر في المملكة نحو يبلغ عدد 

 سنوات فان الطلب الناتج عن الجديد يقدر بحوالي ١٠األسرة  الواحدة تقوم بتجديد مخدة واحدة فقط كل 

 . ألف مخدة٣٣٥قدر بحوالي ي ٢٠٠٢عام للوع الطلب  على المخدات  ألف مخدة، وعليه فان مجم٩٢
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 :فيما يتعلق بتقدير الطلب على أغطية األسرة فقد جرى افتراض ما يليأما 

 

من األسر الجديدة تقتني أغطية األسرة المحشوة من األصناف المماثلة لما سينتجه % ١٠أن  -

 .  غطاء٤٦٩٠المشروع  والطلب الناتج عن هذا يعادل  نحو 

 
 

كل عشر من عدد األسر االردنية تستعمل هذه األغطية وتقوم بتجديدها مرة واحدة  % ١٠أن  -

 . غطاء٩١٩٠ وهذا الطلب يعادل سنوات،
  

 . غطا١٣,٨٨٠ْووعليه فان مجموع الطلب على أغطية األسرة يقدر بحوالي 

 

 : يعادل ٢٠٠٢ حجم الطلب لعام إجماليوعليه فإن 

 

 . سريرغطاء ألف ١٣,٩ -

  ألف مخدة٣٣٥ -
 

 الطلب المتوقع .٢

 

لتقدير حجم الطلب المستقبلي المتوقع، فقد تم افتراض معدل الزيادة السنوية في الطلب مساوياً 

ذلك المتوقع وحجم الطلب ) ٢(  ويبين الجدول رقم ،%٢,٨لمعدل النمو السكاني السنوي البالغ 

 .٢٠٠٩لغاية عام 

 )٢(جدول رقم 

 متوقعالطلب المستقبلي ال

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٤٠٦ ٣٩٥ ٣٨٥ ٣٧٤ ٣٦٤ ٣٥٤ ألف مخدة 

 ١٦,٩ ١٦,٤ ١٦ ١٥,٥ ١٥,١ ١٤,٧ ألف غطاء سرير
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 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية .٣

 

فإن الطاقة اإلنتاجية  ٢٠٠٥ لعام واألغطية من المخدات ل حجم الطلب المتوقع على كبناء على

 :هيلمشروع المقترحة لالقصوى 

 

 )من حجم الطلب% ٢٠ (غطاء آالف ٣ -

 )من حجم الطلب% ٦( آالف مخدة ٢٠ -

 

 . يوم عمل في السنة٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨والطاقة المقترحة أعاله هي على أساس 

 :من الطاقة اإلنتاجية والتي تعادل % ٦٠وسيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع 

 

 ٠غطاء سرير ١٨٠٠  -

  ٠مخدة ألف ١٢   -

ولغاية السنة اإلنتاجية الخامسة كما يوضح ذلك % ٥وذلك على ان يزداد اإلنتاج سنوياً بواقع  -

 )٣(الجدول رقم 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج انتاج المشروع

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٦٠ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٢,٦٣٥ ٢,٣٩٦ ٢,١٧٨ ١,٩٨٠ ١,٨٠٠ غطاء

 ١٧,٥٦٩ ١٥,٩٧٢ ١٤,٥٢٠ ١٣,٢٠٠ ١٢,٠٠٠ مخدة
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 :المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

ستكون المنافسة المتوقعة على منتجات المشروع من األصناف األخرى والمخدات المحشوة باإلسفنج 

اما أألغطية والتي  من انتاج محلي، غالبهاوالمخدات المحشوة بالقطن النسيجي والبوليستر وهي في 

ي مرتفعة السعر ولكنها تتميز بجودة التصميم والتصنيع وهي العوامل التي بنبغي معظمها مستورد فه

 .أخذها بالحسبان

 

غير ان العامل األساسي والذي سيكون لصالح المشروع المقترح هو أن كلفة النقل لهذه األصناف من  

 .مها الكبيرالمنتجات المصنعة في أماكن بعيدة تعتبر غير مجدية كثيراً نظراً لخفة وزنها وحج

 

لف المناطق عبر محالت بيع المفروشات تعن طريق التوزيع في مخأما تسويق منتجات المشروع فسيتم 

 .كما وينبغي االهتمام بالتسويق عن طريق المؤسستين االستهالكيتين المدنية والعسكرية

 

  أسعار البيع واإليرادات المقترحة٤. ٣
 

 المخدات المحشوة  دينار اما ٦٠-٣٥بين )  غطاء ومخدتين (أغطية النوم كطقم معدل سعر بيع يتراوح

 وذلك على أساس  دينار٤-٣تراوح بين ي فسعرها بمواد معادلة أو مماثلة لمنتجات المشروع المقترح

 .ر التجزئةاسعأ

 

ومع األخذ بعين اإلعتبار عوامل المنافسة وأهمية توفير هوامش ربح جيدة للمنافسين فإن أسعار البيع 

 :ترحة هي كما يليالمق

 

  دينار للقطعة١٥ : غطاء السرير -

  دينار للقطعة٢,٥: المخدة  -
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هذا مع مالحظة ان سعر البيع االمقترح للغطاء يقل عن نصف سعر التجزئة في السوق  وذلك باعتبار 

ان منتجات المشروع ستكون من الصنف الجيد ولكن ليس الفاخر كما وان السعر المعتدل سيشجع على 

 .تعميم انتشار هذه االصناف من المفروشات
 

 :في السنة اإلنتاجية األولىاإليرادات المتوقعة ) ٤(ويوضح الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٢٧,٠٠٠ ١,٨٠٠ غطاء

 ٣٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ مخدة

 ٥٧,٠٠٠  المجموع

 
 

 
 
 
 

 موقع المشروع   ١٠٤
 
متـه ضـمن    ملكة تعتبر مواقع مناسبة للمشروع ويقترح اقا       مراكز المحافظات في مختلف مناطق الم      أن

 .المدن الصناعية أو الحرفية حيث تتوفر الخدمات الالزمة
 
 

 

 

 

 

 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 البناء  ٢٠٤
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) ٥(   يبين جدول رقم 
 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة االنتاج ١٠٠

مواد األولية والجاهزةمستودعات ال ٧٠  

  وخدماتمكاتب ٣٠

 المجموع ٢٠٠
 

 متر مربع ويقدر بدل ٢٠٠يتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المتر المربع / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٣,٠٠٠ بنحو للبناءيجار السنوي اإل

 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

 ة التصنيع  طريق٠١

 

 .قص القماش حسب التصميم والمقاسات المطلوبة بواسطة المقص الكهربائي .١

 .من ثالثة أطراف والغطاء خياطة كيس المخدة  .٢

 .الرابعطرف تعبئة الحشوة وهي مادة البوليستر وخياطة  .٣

 .درز الغطاء في مواقع متعددة للحفاظ على انتظام توزيع الحشوة .٤

 .المعاينة والتفتيش .٥

 .أكياس من النايلونبحقائب بالستيكية و  لتغليفا .٦
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 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢

  

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  شاملة التركيب ) ٦( ويبين جدول رقم 

 والتشغيل
 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

  دينار/التكلفة      العدد البند

 ٩٠٠ ١ مقص كهربائي

 ١,٢٠٠ ٤ ة خياطة نيماك

 ١,٠٠٠   ومكوى بخارطاوالت وكراسي

 ٥٠٠  ميزان وعدد متنوعة

 ٣,٦٠٠  المجموع

 
 

 األثاث والتجهيزات ٠٣

 . دينار٥٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 
 
 وسائط النقل  ٠٤

 . دينار٨,٠٠٠ للمشروع سيارة نقل متوسطة بكلفة يلزم
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وى العاملة واألجور السنوية الق٤٠٤  
 

 . االحتياجات التقديرية من القوىالعاملة وكلفتها السنوية)٧(يبين جدول رقم 

 

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 ديناراألجر السنوي ديناراألجر الشهري  العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ حب المشروعصا

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ٥,٧٦٠ ١٢٠ ٤ عامل خياطة

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل

 ١٤,١٦٠  ٨ المجموع

 %.١١ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤
 

  المواد األولية ٠١

 

 والمستلزمات  بما في ذلك فواقد األقمشة  للكميات التالية من وع في السنة األولى لإلنتاجالمشريحتاج 

 : القص المعتادة في صناعة المنسوجات

 

 . متر٢,٤ متر طولي عرض٩,٣٠٠ وتعادل  مربع متر٢٢,٣٢٠:  ومخداتأغطية  قماش -

  . كغم٨,٤٠٠:   حشوة  البوليستر-

 .ات وخيوط سحاب-

 .احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التغليف في السنة األولى)  ٨(م ويوضح الجدول رق
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 )٨(جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية  ومستلزمات التغليف
 

 البنـــد الكمية دينار

طولي متر ٩٫٣٠٠ ١٨٫٦٠٠  أقمشة تركيبية 

*ستريحشوة بول   آغم٨٫٤٠٠ ٧٫٥٦٠  

 خيوط - ٩٣٠

 حقائب بالستيكية شفافة ١٫٨٠٠ ٥٤٠

 أكياس نايلون ١٢٫٠٠٠ ٣٦٠

 المجموع  ٢٧,٩٩٠

 .  غم٤٠٠ كغم بوليستر بينما تحتاج المخدة إلى ٢تحتاج األغطية إلى * 

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 .ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىالضروريالخدمات ) 9(يوضح الجدول رقم 

 

)٩(م جدول رق  

 السنة األولى/ للمشروع مساعدة الخدمات ال

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
 الكهرباء ٧٥ 900

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود 100 1.200

 المجموع 185 2.220

  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤



   14

 
 . اشهر٤-٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

   

 

 
 

  الثابتة كلفة الموجودات١٠٥
 

  )10(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                            البند دينار/ التكلفة 

 المعدات واآلالت 3.600
 أثاث 500

 سيارة نقل 8.000
 تأمينات مستردة 100

 المجموع 12.200

 

صاريف التأسيس وما قبل التشغيل   م٢٠٥  
 
 

 الترخيص دينار وتشمل تكاليف التسجيل  و      ٥٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي         

 .  والتعاقد على المعدات
 

   رأس المال العامل٣٠٥
   

ند  واحدة مدتها شهر وقد بلغت قيمة هذا الب        إنتاجية دورة   أساس احتساب رأس المال العامل على       تم 

  ٠ دينار٤,٣٧٦

 

تكاليف التشغيل  ٤٠٥  

 الدراسة المالية.٥
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 .هذه السنة تكاليف التشغيل في)  ١١(  يبين الجدول رقم 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار/ التكلفة 
 

 البند

مواد أولية  ٢٧,٩٩٠

 رواتب وأجور   15.718

 إيجارات 3.000

 الضروريةالخدمات  2.220

 يقمصاريف تسو ١,١٤٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٤٥٠

المجموع ٥٢,٥١٨

 

  تكاليف المشروعملخص  ٥٠٥  

 )١٤(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار/ التكلفة 

 الموجودات الثابتة 12.2٠٠
 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 500

 رأس المال العامل ٤,٣٧٦

  تكاليف المشروعإجمالي ١٧,٠٧٦

 

 

 
 
  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦. ٥
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ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

دينار، يسدد على  ٧٠٠٠  التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ

بدأ التسديد عند نهاية السنة  ي%. ١٠ئدة سنوية هي خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فا

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

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

 

س سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي واستمرار تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خم

 -:المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 .ل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشك

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 
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والتي تبين ما .  التقديريةةئر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسا 

 :يلي

 

 دينـار و    ١,٧٤٠يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتـراوح بـين                -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٥٦٤

ر تبلغ قيمة الرواتب واألجو   .  عاملين بما فيهم صاحب المشروع     ثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل ل     -

 دينـار فـي السـنة    ١٥,٧١٨التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضمان االجتماعي           

 . دينار في السنة الخامسة١٩,١٠٥األولى ترتفع الى  

في السـنة الخامسـة     %  ٢٣,٠في السنة األولى    %  ١٠,٥تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

 %.٢٣,٠%  ١٦,١لملكية بين ونسبة العائد على حقوق ا. للتشغيل التجاري

 .دينار ١١,٦٥٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٠,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

ليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسـب تتـراوح بـين            في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكا       -

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

إرتفـاع تكـاليف   او % ١٠ لحالة تخفيض سعر البيع بنسبة   جدوى المشروع، إال أنه يكون حساسا       

 . لكوينبغي مراعاة ذ%  ١٠ التشغيل بنسبة 

 

 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

57,00059,85062,84365,98569,284المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

27,99029,39030,85932,40234,022تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,0589,5109,98610,48511,010تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,5403,7173,9034,0984,303تكاليف المصنع التشغيلية

40,58842,61744,74846,98549,334مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
16,41217,23318,09518,99919,949الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,1401,1971,2571,3201,386مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
9509981,0471,1001,155مصاريف أخرى

11,93012,37712,84513,33813,854مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,6341,6341,6341,6341,634اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,66414,11114,58015,07215,589مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,7483,1223,5153,9274,361الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
2,0482,5373,0563,6074,193الربح قبل الضريبة

307381458541629الضريبة على األرباح
1,7412,1562,5973,0663,564األرباح الصافية

%78%79%81%82%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
49,88751,04052,23053,45854,723نقطة التعادل (بالدينار)

%79%81%83%85%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,60010.00360معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
1,634المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,3764,3760رأس المال العامل المطلوب

17,07610,0767,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
أغطية اسرة ومخدات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
57,00059,85062,84365,98569,284المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
57,00059,85062,84365,98569,284المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
10,076حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0443,3494,7106,1267,597الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,07659,04463,19967,55272,11176,881مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
12,200مجموع اإلستثمارات

2,33340,58842,61744,74846,98549,334التكاليف التشغيلية المباشرة
11,93012,37712,84513,33813,854إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
307381458541629الضريبة

15,03353,52555,95958,51161,18463,986إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0445,5197,2399,04110,92612,895صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

2,0444,3735,9787,6549,40011,216رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0241,2681,5281,8032,096توزيعات األرباح

2,0443,3494,7106,1267,5979,120صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
أغطية اسرة ومخدات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0443,3494,7106,1267,5979,120النقد

00000المدينون
2,3332,3332,3332,3332,3332,333المخزون

4,3765,6817,0428,4599,92911,452إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

3,600األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
12,20012,20012,20012,20012,20012,200إجمالي األصول الثابتة
1,6343,2694,9036,5378,172اإلستهالك التراآمي

12,20010,5668,9317,2975,6634,028القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,07616,64716,27315,95515,69215,481مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
114712611387152616790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

114712611387152616790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

585345923205167900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
585345923205167900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
10,07610,07610,07610,07610,07610,076رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7171,6052,6743,937األرباج المجمعة
7178881,0701,2621,467الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

10,07610,79311,68112,75114,01315,481مجموع حقوق الملكية
17,07616,64716,27315,95515,69215,481مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.0%19.5%16.3%13.3%10.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.0%21.9%20.4%18.5%16.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.55.15.55.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

00-0-000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
أغطية اسرة ومخدات



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,0765تكاليف المشروع

%10,0765مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,00012القروض

%50%41.0القرض الى التكاليف %

%15%59.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,7412,1562,5973,0663,564صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%6.1%5.5%4.9%4.2%3.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.0%19.5%16.3%13.3%10.5معدل العائد على اإلستثمار %

%23.0%21.9%20.4%18.5%16.1معدل العائد على حقوق الملكية %

4.55.15.55.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

49,88751,04052,23053,45854,723نقطة 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 29,878-9,109-11,317-11,65910,3849,110171صافي القيمة الحالية

IRR 2.3-%6.6-%12.3%24.8%27.6%30.8معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.6-1.71.51.41.00.40.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,625
4.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

52,267

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.5%

20.0%
4.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

أغطية اسرة ومخدات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.8%معدل العائد الداخلي
NPV11,659صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,384صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.8%معدل العائد الداخلي
NPV9,110صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV171صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-6.6%معدل العائد الداخلي
NPV-11,317صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR-2.3%معدل العائد الداخلي
NPV-9,109صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-29,878صافي القيمة الحالية
B/C-0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,0330-15,033

12,0444,4822,438

22064,8574,650

32175,2495,033

42275,6625,434
523924,50924,270

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,5360-16,536

12,0444,4822,438

22064,8574,650

32175,2495,033

42275,6625,434
523924,91224,673

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,0390-18,039

12,0444,4822,438

22064,8574,650

32175,2495,033

42275,6625,434
523925,31425,075



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,0330-15,033

12,0441,632-412

22061,8641,658

32172,1071,891

42272,3632,135
523920,58920,350

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,0330-15,033

12,044-1,218-3,262

2206-1,128-1,335

3217-1,035-1,252

4227-937-1,164
523916,66816,429

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,2660-15,266

12,248-769-3,018

2227-643-870

3238-510-748

4250-370-621
526318,71618,454

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4990-15,499

12,453-6,021-8,474

2248-6,142-6,390

3260-6,269-6,529

4273-6,403-6,676
528712,92412,637


