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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(

 .منها الشباب األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

فرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية لل             

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

 .ذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفي
 

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 
 

 

 المحتويات
 . ١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ أهداف المشروعمبررات و

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
 . ٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها 
   ٢. ٣ الطلب الحالي

   ٣. ٣ عدد الزوار المتوقعين
   ٤. ٣ المنافسة والتسويق

  ٥٠٣  البيع أسعار
 . ٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ الموقع والبناء
   ٢. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية 
   ٣. ٤ التجهيزات والعدد واالثاث

   ٤. ٤ وسائط النقل
   ٥. ٤ البضاعة للمتاجرة / المواد االولية 

   ٦٠٤ القوى العاملة واالجور 
   ٧٠٤ الخدمات الضرورية

   ٨٠٤ يذ المشروعبرنامج تنف
 . ٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل
   ٢. ٥ تكاليف المشروع

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

   ٥. ٥ وسائل التمويل بالدينار
   ٦. ٥ االسس والفرضيات المالية 

    ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
 . ٦ المالحق المالية   

 



 
 

 ١

 معرض أحياء مائية
 

  

 ملخص المشروع

  مائيةأحياءمعرض  اسم المشروع

 عمان موقع المشروع

  المائية ومستلزماتهااألحياءمعرض وبيع  خدمات المشروع

 أشخاص ثالثة األيدي العاملة

 دينار ٣١,٢٢٩ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٠,٣٩٣ ة الحاليةصافي القيم

  ١,٣  على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 سنوات ٤ فترة االسترداد
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 الخاصـة   أو مثل الحدائق الخاصة بالحيوانـات       األنواعيوجد في معظم بلدان العالم متنزهات من جميع         

لتي تهدف جميعها للترويح عن الـنفس        المتنزهات المتعلقة بالحيوانات البحرية وا     إلى باإلضافةبالطيور  

 وتختلـف  ، الطيـور  .وكـذلك  بحرية   أموقضاء ساعات ممتعة للتعرف على طبائع الحيوانات برية كانت          

 وتتنوع اهتمامات الناس  ورغباتها في زيارة نوع او اكثر من هذه المتنزهات، وتفتقر معظم بلدان العالم                

در دخال  تي ت  المتنزهات وال  هلدول المتحضرة بشكل كبير بهذ     هذا النوع من الخدمات، وتعتني ا      إلى الثالث

 العناصر  أحد والتي تعتبر    باإلنسان في التعرف على البيئة المحيطة       إيجابية أثاراكبيرا ولهذه المتنزهات    

 .مة للتكامل البيئيمالمت

 أراضـي ر   بعض المناطق والذي تمثل في تطـوي       إلى الحياة   بإعادة األخيرة في السنوات    األردناهتمت  

 سنين واعادة الحيوانـات التـي كانـت         ذ الغطاء النباتي الذي كان سائدا من      إعادةالمراعي هادفين بذلك    

 في المنطقة، ومن اشهر هذه المحميات والتي        األصيلة واعادة توطين بعض الحيوانات      األرضتسكن تلك   

 المائية والطيور في    األحياء  محمية إلى باإلضافةتستغل كسياحة بيئية وتثقيفية محمية ضانا والشومري        

كما يوجـد   . دعم من المؤسسات المانحة   به حكومية بالتعاون و   ب والتي تشرف عليها مؤسسات ش     األزرق

عمـان،  / لشميساني  حديقة الطيور في ا   وق الزرقاء في الرصيفة     يحديقة للحيوان بشكل محدود على طر     

 من المشاريع   أيوال يوجد   . بحرية في العقبة   وجود معهد بحري متعلق بالتعريف بالبيئة ال       إلى باإلضافة

 لمعظم سكانها   الفرصة  تحتضن نصف سكان المملكة وال تسمح      التي البحرية في عمان     باألحياءالمتعلقة  

  . المتنزهات منالعقبة لالطالع على مثل هذا النوعمن زيارة 

 

 : وصف المشروع ١. ٢

 
باإلضافة إلى بيع اسـماك الزينـة         ،  عذبةلمياه ال  ا حياءأو البحرية   لألحياء معرض   المشروع عبارة عن  

 .والحيوانات البحرية وأدوات أحواض السمك وتجهيزاته
 

 
 
 
 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

  : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢
 

 نصف سكان المملكة يعيشـون فـي   أنعدم وجود متنزهات بحرية في عمان والمدن القريبة منها حيث     

. اربد والسلط وجرش وكل هذه المناطق قريبة من عمـان         العاصمة والبقية يعيش معظمهم في الزرقاء و      

 :ويهدف المشروع

التعريف باألحياء المائية البحرية من  نللسكان األردنييتوفير مرفق خدمي يقدم خدمة مميزه  •

السكان من الترفيه على أنفسهم وشراء مستلزماتهم من حاجة واحياء المياه الحلوة، وتلبية 

 . األحواض وغذاء األسماك من نفس المكان األحياء المائية ومستلزمات

 .خلق فرص عمل •

 .تحسين المستوى االقتصادي واالجتماعي للعاملين في المشروع •

 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢
 
 عن المنـاطق المكتظـة بحركـة        ا قريبة من مدينة عمان بعيد      المشروع في منطقة    اختيار موقع  قترحي

جميع خدمات البنية التحتيـة     عمان  ويتوفر في    ٠ بكل يسر  إليهاصول  فرصة للزوار بالو  ال إلتاحةالمرور  

 .الضرورية من طرق معبدة وماء وكهرباء
 
 
 
 
 

 الفئات المسـتهدفة  السوق لمثل هذه المشاريع من خالل الخدمات التي يتم تقديمها والتي يحددها             يتحدد  

وكـذلك    بجميـع طبقاتهـا،       دنيةاألر الهواة والعائالت    إلى باإلضافةمن طالب مدارس وطالب جامعات      

 . المائية باألحياء ساعات ممتعة في التأمل قضاء وأنفسهمالراغبين في الترفيه على 

  

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
  

االطالع على مختلـف    من خالل   والطالب   يقدم وسائل الترفيه والراحة للعائالت        و المشروع خدمي يعتبر  

ا يقدم المشروع خدمات تجارية مثل بيع الحيوانات البحريـة واألسـماك             المائية المعروضة، كم   األحياء

 .وأغذية وأحواض وأدويةومستلزماتها من معدات 
 

  السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 :الطلب الحالي  ٢. ٣
 

 والسـياحة الداخليـة وعلـى       المحليين على السكان    األولىاعتماد هذا المشروع بالدرجة     سوف يكون   

 عـدد سـكان     أن إلى اإلحصاءات بيانات دائرة    تشير و ٠م التعلي أوزيارات طالب المدارس سواء للترفيه      

 الدراسـي   للعـام ، وان عدد طالب المدارس في األردن         نسمة ٥,٣٢٩,٠٠٠ بلغ   ٢٠٠٢ في عام    األردن

من عدد السكان ويتزايد هذا     % ٢٧,٥ طالب وطالبة، حيث يمثلون      ١,٤٦٣,٤٨٤ قد بلغ  ٢٠٠١/٢٠٠٢

 طالبا وطالبـة وان عـدد       ٢٩,١٧٧بة كليات المجتمع     في حين بلغ عدد طل     .العدد بشكل مضطرد سنويا   

 . طالبا وطالبة لنفس العام الدراسي١٤٣,٥١١طلبة الجامعات ولمختلف المستويات قد بلغ 

 

محافظـات  (تجدر اإلشارة إلى أن طالب المدارس في كل من محافظات العاصمة، الزرقاء، البلقاء ومادبا           

 .  طلبة المدارس في المملكةمن إجمالي عدد % ٦٠يشكلون حوالي ) الوسط

 

  تم األخذ بعين االعتبار    )السنة األولى للتشغيل   ( ٢٠٠٥عدد الزوار المحتملين للمشروع في العام       لتحديد  

 :  االفتراضات التاليةسنويا و% ٢,٨نسبة نمو في السكان والطالب بواقع 

 

ونون زوار  سيكإليهممحافظات الوسط المشار طالب المدارس في من % ١,٢٥سبة  نأن •

 . زائر١٢,٠١٧محتملين للمشروع، أي 

 .  طالب٣,١٤٠هم أيضا زوار محتملون للمشروع، أي باقي طالب المملكة من % ٠,٥أن  •

 هم أيضا زوار محتملين )بعد خصم عدد الطالب(المملكة سكان من صافي عدد % ٠,٢٥أن  •

 . زائر١٠,٤٩٧للمشروع ، أي ما يعادل 
 

 في السنة األولى  زائرا٢٥,٦٥٤  الزوار المتوقعين من الفئات المستهدفةعدد لما سبق يتوقع أن يكون 

 . للتشغيل 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٥

  : عدد الزوار المتوقعين ٣٠٣
 

يبين الجدول التالي عدد الزوار     .  سنويا  %٥  بواقع  ستكون أعداد الزوار تم افتراض أن نسبة النمو في       

  .٢٠٠٥من عام الخمسة القادمة اعتبارا المتوقع للسنوات 

 

 زائر/ الطلب المتوقع  السنة

 ٢٥,٦٥٤ األولى

 ٢٦,٩٣٦ الثانية

 ٢٨,٢٨٣ الثالثة

 ٢٩,٦٩٨ الرابعة

 ٣١,١٨٢ الخامسة
 
 :والتسويق المنافسة ٤. ٣

 
. وتنحصر المنافسة في محالت بيع اسماك الزينة المنتشرة فـي المحافظـات الكبـرى             المشروع ريادي   

أمام الزوار بزيارة المعرض واإلطالع على ما يحتويه من أحيـاء           سينفرد هذا المشروع بإتاحة الفرصة      

  أهمية إلى اإلشارةكما تجدر   . يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق أهدافه       وال   ٠مائية منوعة   

 خاصـة للطـالب     أسعاروتقديم  اإلعالنات في الصحف    من خالل   ناجحة  دعائية وتسويقية   اتباع سياسة   

سيحقق جذبا للمشروع وتناميا لـه       الذي   األمر مثل هذه المتنزهات،     إلى الدخول    طالب أيتكون بمقدور   

 . المخطط لهااإليراداتوتحقيق الهدف المطلوب من 

 

 :  المتوقعة واإليرادات البيع أسعار٥. ٣
 

للشخص، ويعتقد بان اعتمـاد     /  دينار ٠,٥٠عمان  / كحديقة الطيور     دخول الحدائق المختلفة   أسعارتبلغ  

 يحقق المشروع  من المتوقع أن  و هذا   ٠ا السعر كرسم للدخول سيكون مناسبا للفئات المستهدفة       نفس هذ 

 إذ. ومستلزماتها من مواد غذائيـة وأحـواض وخالفـه         المائية   األحياءيع  ببمن المتاجرة    إضافياا  إيراد

 بنسـبة    دينار في السنة األولى تـزداد      ٣٠,٠٠٠ من المتاجرة بواقع     إيرادا يحقق المشروع    أنافترض  

 : ٢٠٠٥ المشروع للسنوات الخمسة األولى اعتبارا من عام إيراداتالتالي بين الجدول ي. سنويا% ٥



 
 

 ٦

 دينار/ اإليرادات السنوية السنة

 اإلجمالي  إيرادات المتاجرة رسوم دخول  

 ٤٢,٨٢٧ ٣٠,٠٠٠ ١٢,٨٢٧ األولى

 ٤٤,٩٦٨ ٣١,٥٠٠ ١٣,٤٦٨ الثانية

 ٤٧,٢١٦ ٣٣,٠٧٥ ١٤,١٤١ الثالثة

 ٤٩,٥٧٧ ٣٤,٧٢٨ ١٤,٨٤٩ الرابعة

 ٥٢,٠٥٦ ٣٦,٤٦٥ ١٥,٥٩١ الخامسة
 

 
 
 
 تبـين    وجميعها محالت صغيرة الحجم نسبيا      في عمان  واألسماك البحرية   األحياء زيارة محالت بيع     ىدل

 الزوار يأتون لالسـتمتاع بمنـاظر       معظم أن حيث مثل هذه المشاريع تالقي استحسانا عند الجمهور،         أن

 جزء بسيط من الكم الهائل      األحياء المعروض من هذه     أنمائية اكثر من رغبتهم بالشراء، مع        ال األحياء

مكن عرضه فـي    الم ) البحيرات وهرية  الن( العذبة   أو) البحرية( المالحة   الموجود في الحياة المائية سواء    

 متعددة مـن الحيوانـات البحريـة        أنواع توفير في الفنية المتعلقة بالمشروع     األموروتتلخص  المعرض  

األحمر او استيراد األنواع غير المتوفرة وغيـر المسـموح          وخاصة الموجودة في مياه البحر      الصغيرة  

ومن .  مصر ومن دول شرق آسيا مثل إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة           مثلباصطيادها محليا من الخارج     

 وقنفذ البحـر، دجاجـة البحـر، االخطبـوط ،           يات، والرخو ، المختلفة بأشكاله البحرية المرجان    األحياء

 بتـر    تانـك،  كالدن، زيرا، امدياس، ماركينـاتوس،     البحري، سرطعان البحر، قريدس،      اإلسفنجانيمالز،  

 . دومينو وفالي، تريجان، بيكاسو

 

 جولد فش، كـارب، مشـط الزينـة،    مثل عرض اسماك المياه العذبة للتعريف والمتاجرة بها      كذلك سيتم 

ارك، بلو شارك، جورامي، سكات، دسكس، انجل، اوسكار، سمكة الببغاء، تترا، تتـرا كونغـو،                سلفر ش 

سمكة (كات فش، سكاليد، كالس، نيون، رامبو شارك، ريد تيل، مولي، بالتي، سوليتر، جوبي، جوست               

 :ات كاالتيز الى تجهياالحياء وتحتاج هذه ).الشبح
 
 

  الفنية الدراسة. ٤



 
 

 ٧

  x م٠,٤ xم٠,٨( مقاسـها  أحـواض  فـي  )لحةوالما  المياه العذبة(األسماك معظم تعرض •

  ).م٠,٤٥

 xم  ١,٥ xم  ١,٢ ( مقاسها في احواض كبيرة  ) المياه المالحة (تعرض بعض االحياء المائية      •

لمزج االنواع المختلفة مع بعضها والتي تحب الحياة التكافليـة مـن الرخويـات              ) م  ٠,٤٥

 .االنمالز مع اسماك البتر فالي وغيرها

البحرية امالح خاصة تستعمل مرة واحدة توضع في المياه العذبة الخاليـة            تحتاج الحيوانات    •

 . ليتر مياه عذبة٣٠من الكلور حيث يكفي كغم من مسحوق  االمالح البحرية المركزة لكل 

 الى اجهزة تنقية خاصة للتخلص من الشوائب حيث ان المياه ال تبدل              العرض تحتاج احواض  •

 باالضافة الى لمبات اضاءة     خاصة مضخات    من خالل    روانما يضخ لها االوكسجين باستمرا    

 .باإلضافة الى الحصى والرمال والصخورخاصة 
 

 :والبناء  موقعال ١٠٤

  
عمان نظرا للكثافـة السـكانية وتوسـط محافظـة عمـان لبـاقي              المشروع في منطقة     يقاميقترح أن   

 السـنوية   األجرة وتقدر   ٢ م ٢٠٠استئجار مبنى ال تقل مساحته عن        إلىيحتاج المشروع   المحافظات، و 

 ويفضل أن يكون طابق ارضي وله ساحة خارجية وفي منطقة قريبة من عمان حتى               ٠ دينار ٣,٠٠٠بـ  

قد افترض ان البناء يحتـاج الـى بعـض التعـديالت والـديكورات         يتمكن الجميع من الوصول إليه ، و      

 .   دينار٢,٥٠٠غ والتمديدات الكهربائية والصحية، وقد قدرت كلفة تلك األعمال بمبل
 

 : األثاث والتجهيزات المكتبية٢. ٤
 

 .  دينار١,٥٠٠بمبلغ ته  تقدر قيم، بيمكتبيحتاج المشروع إلى أثاث 
 

 :العدد واألدواتالتجهيزات و ٣. ٤

  
التربية بمستلزماتها المختلفـة، باإلضـافة الـى        / تتمثل التجهيزات والعدد واألدوات بأحواض العرض       

ويبين الجدول التالي تلك التجهيزات والعدد واألدوات وكلفتها        . المنوي عرضها للزائرين  األحياء البحرية   

 .   التقديرية

 



 
 

 ٨

 العدد األجهزة
 الوحدة سعر

 دينار

 التكلفة

 دينار

 ٤٥ ٨٠X٤٠Xقياسمياه عذبة ومالحة أحواض اسماك 

  الخ٠٠٠تجهيزاتها من مضخات ورمال وزينة سم بكامل 
٣,٠٠٠ ١٠٠٣٠ 

 مع  م٠,٤ x١,٢x ١,٥ قياس  البحريةلألحياء كبيرة أحواض

 ٣,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٣ تجهيزاتها وكذلك األحياء البحرية

 ٣,٠٠٠ - - حوض٥٠احتياجات ) المالحة( بحرية لألحواض الصغيرة أحياء

 ٢,٥٠٠ - - )  حوض٥٠(اسماك زينة مياه عذبة 

 ١,٠٥٠ ٣٥٠٣  لألحواض المالحةأمالح 

 ٢,٠٠٠ - - ة لحمل األحواض قوائم وطاوالت خاص

 ٢٠٠ - -  عدد وأدوات منوعة

 ١٤,٧٥٠ المجموع
 

  :وسائط النقل ٤. ٤ 
 

، تقدر كلفـة هـذه السـيارة بمبلـغ           لتسيير أموره المختلفة  مستعملة    نقل  سيارة إلىيحتاج المشروع   

 . دينار٨,٠٠٠
 

 :البضاعة للمتاجرة  / األولية المواد ٥٠٤
 

يبـين الجـدول التـالي      . باألعالف لألحياء المائية وكذلك األدوية ومواد التنظيـف       تتمثل المواد األولية    

 .  احتياجات المشروع من تلك المواد
 

دينار دينار /التكلفة المادة

 ١,٨٢٥  دينار يوميا ٥أعالف  لألحياء المائية بمعدل 

 ١,٠٠٠ أدوية ومنظفات

 ٢,٨٢٥ المجموع



 
 

 ٩

واألغذيـة والمسـتلزمات     )وغيرها األسماك(تمثل باألحواض واألحياء المائية     أما البضاعة للمتاجرة فت   

 دينار توفر هامش ربـح      ٣٠,٠٠٠المتوقع بيعها لزوار المعرض، وقد قدرت بالسنة األولى ب          األخرى  

  ٠%٣٥مقداره 
 

 :القوى العاملة واألجور السنوية ٦. ٤
 

  :  المشروعالجدول التالي الرواتب واألجور لموظفييبين 
 

 العدد الوظيفة
 الراتب الشهري

 دينار

 الراتب السنوي

 دينار

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ مسؤول معرض

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ عامل 

 ٥,٤٠٠ المجموع
 
 

  :الضرورية الخدمات ٧٠٤
 

ـ  باإلضـافة  الشبكات العامة ،      والتي يتم تأمينها من خالل       تتمثل الخدمات بالماء والكهرباء    قـود  وى   إل

 :نحو التاليللسيارة العاملة في المشروع وعلى ال

  

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٨٠ المياه

 ٦٠٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ الوقود

 ١,٩٨٠ المجموع

 
 



 
 

 ١٠

 برنامج تنفيذ المشروع  ٨. ٤
 

والـديكور  بدء من اختيار الموقع و اجراء تعديالت البناء المطلوبـة           اشهر   أربعة إلىيحتاج المشروع   

 .محليا متوفرة  والتجهيزاتاألثاث علما بان وشراء المعدات واألدوات، وفير التراخيص الالزمة وت

 

 

  تكاليف التشغيل١. ٥

دينار/ الكلفة البند  

 ٢,٨٢٥ المواد األولية

 ١٩,٥٠٠ بضاعة المتاجرة

 ٥,٤٠٠  الرواتب واألجور

 ٣,٠٠٠ إيجارات

 ١,٩٨٠ الخدمات الضرورية

 ٨٥٦ مصاريف التسويق

 ٢,١٩٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٣٥,٧٥١ المجموع
 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص ٢. ٥
 

 دينار/ الكلفة البند

 ٢,٥٠٠  تعديالت البناء

 ١٤,٧٥٠ العدد واألدوات

ثأثا  ١,٥٠٠ 

 ٨,٠٠٠ سيارات

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٢٧,٢٥٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

لرأسمال عام  ٢,٩٧٩ 

 ٣١,٢٢٩ المجموع

الدراسة المالية.  ٥



 
 

 ١١

 :  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥

 
يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية مثل رسوم التسجيل والتـرخيص ومصـاريف متفرقـة               

 . دينار١,٠٠٠وتقدر 
 
 :  رأس المال العامل٤. ٥

 
 .دينار)  ٢,٩٧٩(د بلغ تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وق

 

 : وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض  مؤسسـات اإلقـراض         

 :سنويا، كما هو موضح في الجدول التالي % ١٠المحلية وبفائدة  
 

 البند دينار/القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٢١,٢٢٩ ٦٨

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠ ٣٢

 المجموع ٣١,٢٢٩ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٦. ٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشـروع التشـغيلي هـو      

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما             . خمس سنوات 

 :يلي 
 
 
 
 



 
 

 ١٢

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيادة المفترضـة              •

 .لإليرادات

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

 .على األرباح المتحققة% ٢٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %.  ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧. ٥
 

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

علـى الوفـاء      المشـروع قـادر    أنتشير التدفقات النقدية    كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   

مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب         .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات     المالية  بالتزاماته  

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةاألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني
 

و     دينار في السنة األولى للتشغيل٢,١٥٧ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين أنيتوقع  -

 .الخامسة دينار في السنة ٤,٣٥٦

 تبلـغ قيمـة   .  بما فيهم صاحب المشـروع   موظفين وعمال  لثالثةروع فرص عمل    سيوفر المش  -

 دينار في   ٦,٥٦٣ دينار في السنة األولى ترتفع إلى        ٥,٤٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم      

 .السنة الخامسة

لسـنة  فـي ا   % ٢٠,٥في السـنة األولـى و        % ٧,٣ ح نسبة العائد على االستثمار بين     تتراو -

 و  األولى في السنة     %١٠,٢ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . الخامسة للتشغيل التجاري  

 . في السنة الخامسة%٢٠,٥

 .  دينار١٠,٣٩٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .٢١,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣ االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى -

 . سنوات   ٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

 يبقـى   %٢٠و  %١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بـين              -

المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنـى الـالزم للحكـم علـى جـدوى                  

 أو ارتفـاع تكـاليف   %١٠ بنسبة  ار البيعو يعتبر المشروع حساسا النخفاض أسع. المشروع

 .  وينبغي مراعاة ذلك% ١٠التشغيل بنسبة 



 
 

 ١٣

 

 
 
. و الخسائراألرباححساب  .١  

.قائمة التدفقات النقدية .٢  

.لعموميةالميزانية ا .٣  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية.٤  

 

 الماليةمالحقال. ٦



الموقع المقترح
عمان

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

42,82744,96847,21749,57852,056المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

2,8252,9663,1153,2703,434تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,0003,1503,3083,4733,647تكاليف العمل المباشرة
19,50020,47521,49922,57423,702ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3003,4653,6383,8204,011تكاليف المصنع التشغيلية

28,62530,05631,55933,13734,794مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,20214,91215,65816,44117,263الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

8578999449921,041مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
750788827868912مصاريف أخرى

7,1277,3337,5507,7778,016مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,9992,9992,9992,9992,999اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,32610,53210,74910,97611,215مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,8764,3804,9095,4646,047الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,8763,5444,2535,0065,808الربح قبل الضريبة

7198861,0631,2521,452الضريبة على األرباح
2,1572,6583,1903,7554,356األرباح الصافية

%65%67%69%71%73نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
34,15434,28234,39234,48034,543نقطة التعادل (بالدينار)

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

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
14,75010.001,475معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,999المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,9792,9790رأس المال العامل المطلوب

31,22921,22910,000إجمالي تكلفة المشروع
%32%68%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
معرض االحياء المائية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
42,82744,96847,21749,57852,056المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
42,82744,96847,21749,57852,056المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
21,229حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,1192,6804,0785,2956,314الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
31,22943,94647,64951,29454,87358,371مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
27,250مجموع اإلستثمارات

1,86028,62530,05631,55933,13734,794التكاليف التشغيلية المباشرة
7,1277,3337,5507,7778,016إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7198861,0631,2521,452الضريبة

30,11037,47139,11140,82842,62344,501إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,1196,4758,53710,46712,24913,869صافي 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

1,1194,8376,7368,48510,06911,471رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,1572,6583,1903,7554,356توزيعات األرباح

1,1192,6804,0785,2956,3147,115صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
معرض االحياء المائية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,1192,6804,0785,2956,3147,115النقد

00000المدينون
1,8601,8601,8601,8601,8601,860المخزون

2,9794,5415,9387,1558,1758,976إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

14,750األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
27,25027,25027,25027,25027,25027,250إجمالي األصول الثابتة
2,9995,9998,99811,99714,996اإلستهالك التراآمي

27,25024,25121,25118,25215,25312,254القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
31,22929,59127,79025,80823,62721,229مجموع 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
21,22921,22921,22921,22921,22921,229رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

21,22921,22921,22921,22921,22921,229مجموع حقوق الملكية
31,22929,59127,79025,80823,62721,229مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.5%15.9%12.4%9.6%7.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.5%17.7%15.0%12.5%10.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.53.03.33.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
معرض االحياء المائية



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%31,2295تكاليف المشروع

%21,2295مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%75%32.0القرض الى التكاليف %

%25%68.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,1572,6583,1903,7554,356صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.2%10.1%9.0%7.9%6.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%20.5%15.9%12.4%9.6%7.3معدل العائد على اإلستثمار %

%20.5%17.7%15.0%12.5%10.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.53.03.33.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

34,15434,28234,39234,48034,543نقطة 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 17,825-3,716-6,885-10,3938,0775,7611,754صافي القيمة الحالية

IRR 5.2-%8.5%5.3%13.7%16.7%19.0%21.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.21.10.80.90.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,223
9.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

34,370

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.1%

15.2%
2.4

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

معرض االحياء المائية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.8%معدل العائد الداخلي
NPV10,393صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV8,077صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.7%معدل العائد الداخلي
NPV5,761صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,754صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR5.3%معدل العائد الداخلي
NPV-6,885صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.5%معدل العائد الداخلي
NPV-3,716صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-5.2%معدل العائد الداخلي
NPV-17,825صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,1100-30,110

11,1197,0755,957

21367,5797,443

31438,1087,965

41508,6648,513
515832,18332,025

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,1210-33,121

11,1197,0755,957

21367,5797,443

31438,1087,965

41508,6648,513
515833,40833,251

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,1330-36,133

11,1197,0755,957

21367,5797,443

31438,1087,965

41508,6648,513
515834,63434,476



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,1100-30,110

11,1194,9343,815

21365,3315,194

31435,7475,604

41506,1856,034
515829,22529,067

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,1100-30,110

11,1192,7931,674

21363,0822,946

31433,3873,243

41503,7063,555
515826,26626,108

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,2960-30,296

11,2313,5002,270

21503,8403,690

31584,1974,040

41654,5724,407
517428,25928,085

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,4830-30,483

11,343-75-1,418

2164101-62

3172286115

4181481300
519024,33524,145


