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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ الريموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ ربــدا

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد

 - الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

 عمان

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهـا) إرادة(
 .الشباب األردني

 
 في مختلف محافظات ) إرادة(هود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن ج 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
فرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة لل                
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة             
 .ذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفي

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المحتويات

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    

١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ المشروع مبررات  وأهداف    

٣. ٢  للمشروعالمقترحالموقع     
.٣ دراسة السوق    

١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣  والطاقة المقترحة وحصة المشروع  السوق    

٣. ٣ والتسويق المنافسة    

٤. ٣ عةأسعار البيع واإليرادات المتوق    

.٤ الدراسة الفنية    
١. ٤ موقع المشروع    

٢. ٤ البناء     

٣. ٤ كلفة المعدات تمراحل التصنيع و    

٤. ٤ القوى العاملة     

٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة     

٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع    

.٥ الدراسة المالية   

١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة    

٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣. ٥ رأس المال العامل    

٤. ٥ التشغيلتكاليف     

   ٥٫٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٦٫٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 

   705 ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

.٦ المالحق المالية     
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 بواب واألثاثمشروع مفصالت معدنية لأل
 

 *ملخص المشروع  -١

 مفصالت معدنية اسم المشروع

 الوسط موقع المشروع

 مفصالت فوالذية لألبواب واألثاث منتجات المشروع

 أفراد ٨ األيدي العاملة

 دينار ٤٠,١٤١ االستثمار الكلي

 دينار ٧,٤٨٦ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ١٧,٣ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,٢ة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات القيم

 سنوات ٥ Pay Back Periodفترة االسترداد 

 
 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية .٢
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  وصف المشروع١. ٢

 

شهد األردن في السنوات األخيرة نمواً كبيراً في نشاط البناء واإلنشاءات بمختلف أنواعها وفي 

وأدى هذا النمو إلى زيادة  .منشآت العقارية كالشقق والفنادق والمباني التجاريةمقدمتها ال

 . مثل األبواب والشبابيكالطلب على مستلزمات البناء المختلفة 

 

 المعدني وهي األكثر استعماال من المفصالت المفصالت المعدنية لألبواب واألثاثتستخدم 

 . الديكور في القصور والفنادق والفلل  النحاسية التي تستخدم في  بعض المباني مع 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

األثاث ض انواع بعألبواب وفي ايهدف المشروع المقترح إلنتاج المفصالت المعدنية المستعملة 

 نظراً للنشاط الكبير الذي يشهده قطاع اإلنشاءات  في ى المفصالت يزداد الطلب عل٠المعدني

 :هم مبررات المشروع ومن أ،األردن حالياً

 

 .يتم تغطية حاجة السوق عن طريق اإلستيرادحيث عدم وجود انتاج محلي  )٢

 . على هذه المفصالت نظراً لنمو الحركة العمرانيةالملحوظالطلب  )٣

 .اعتدل كلفة اإلستثمار في هذا المشروع نظرا لبساطة التصنيع )٤

 ٠جديدةالعمل الفرص عدد من خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير  )٥

 تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع )٦

 

 

 

 المقدمة. ٢
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   الموقع المقترح للمشروع٣ .٢

 

منطقة الوسط ال سيما في محافظة العاصمة حيث حركة البناء  المشروع في يقاميقترح أن 

  .النشطة والفئات المستهدفة وتوفر الخدمات الضرورية للمشروع

 

 

 

  وصف المنتج١. ٣

 

بواسطة مسمار محوري ، تتصل القطتان  تا الشكلين مستطيلتي معدنقطعتينن مالمفصلة تتكون 

 . للجسم المثبت بهمايتيح الحركة المرنة 

 

  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢. ٣
 

 الطلب الحالي )١

يمكن هذا و. تستخدم المفصالت المعدنية في األبواب وبعض انواع األثاث المعدني والخشبي

هذا  ٠البناء في المملكةنشاط إلى البيانات اإلحصائية المتعلقة باستنادا الطلب حجم ر يتقد

وقد أظهرت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي األردني مساحة األبنية 

 )١( الجدول رقم مبينة فيهي كما  و، المرخصة لغايات البناء ولألغراض التجارية
 

 )١(جدول رقم 

 اري في األردننشاط البناء  السكني والتج

 الف متر مربع/ المساحة

 المعدل ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ البند

 ٤,٤٩٨ ٥,٩٠٢ ٥,١٣١ ٤,١٣٣ ٣,٨٩٧ ٣,٤٢٨ بناء سكني

 ٨٧٥ ١,٤٠٥ ٩٤٢ ٧٨٠ ٥٧٦ ٦٧٠بناء تجاري

 ٥,٣٧٣ ٧,٣٠٧ ٦,٠٧٣ ٤,٩١٣ ٤,٤٧٣ ٤,٠٩٨ المجموع

 دراسة السوق .٣
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 بلغ ٢٠٠٢ – ١٩٩٨يدة خالل السنوات يتبين من الجدول السابق أن معدل مساحات األبنية الجد

 فقد بلغ  نحو ٢٠٠١ و ٢٠٠٠، اما معدل مساحة االبنية المنشأة عامي  متر مربعألف ٥,٣٧٣

 متر مربع من البناء يحتاج إلى باب، أي  ٢٥على افتراض أن كل و ألف متر مربع، ٦,٦٩٠

 ٠ للباب الواحدلتين ألف مفصلة بواقع مفص٥٣٦تحتاج إلى  ألف باب ٢٦٨

 

من حجم الطلب على مفصالت % ١٠أما مفصالت األثاث المعدني فقد تم افتراض انها تعادل 

 . مفصلةلف أ٥٣االبواب أي نحو 

  : يقدر كما يلي اجمالي الطلب الحالي وعليه فان

  ألف مفصلة لألبواب٥٣٦ -

 . المعدني ألف مفصلة لألثاث٥٣ -
 
 الطلب المتوقع )٢

 

 ٢٠٠٢ – ١٩٩٨ في النشاط العمراني خالل الفترة أن معدل النمو) ١( الجدول رقم اظهر

، وعليه فإن تقدير معدل الزيادة في الطلب على المفصالت المعدنية بواقع %١٦بلغ نحو 

 .يعتبر تقدير معقوالً% ١٠

 

 .٢٠٠٨معدل الطلب المتوقع على المفصالت المعدنية لغاية عام ) ٢(ويبين الجدول رقم 
 

 )٢(جدول رقم 

 ألف وحدة/ لى المفصالت الطلب المتوقع ع

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٩٤٨ ٨٦٢ ٧٨٤ ٧١٢ ٦٤٨ مفصلة باب

 ٩٤ ٨٥ ٧٨ ٧٠ ٦٤ مفصلة أثاث
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 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ) ٣

 

 ، فإنه يقترح أن تكـون       من المفصالت المعدنية  مع األخذ بعين االعتبار عدم وجود إنتاج محلي         

 :مشروع الطاقة اإلنتاجية لل

 

 ٠ ألف مفصلة باب ٣٠٠ -

 ٠ ألف مفصلة أثاث٢٥ -

 

مفصلة   ألف ٢٢٧، أي   % ٣٥أن المشروع سيحصل على حصة من السوق نسبتها         وبافتراض  

، فان  %٥وبافتراض معدل زيادة سنوية في كميات اإلنتاج نسبتها          مفصلة أثاث،      ألف ٢٢باب و 

  للسنوات الخمسة القادمة  قة المستغلة  والطاالجدول التالي يبين كميات اإلنتاج المتوقعة

 

 )٣(الجدول رقم 

 كميات اإلنتاج للسنوات

٢٠٠٩-٢٠٠٥ 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 %٩٢ %٨٧ %٨٣ %٧٩ %٧٥ %الطاقة االنتاجية 

 ٢٧٦ ٢٦٣ ٢٥٠ ٢٣٨ ٢٢٧ ألف قطعة/مفصلة باب

 ٢٧ ٢٦ ٢٤ ٢٣ ٢٢  قطعةإلف/أثاثمفصلة 
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 التسويق  المنافسة و٣. ٣

 

 فإن المنافسة المتوقعة لمنتجـات المشـروع تـأتي مـن             مماثل   نتاج محلي ا حيث انه ال يوجد   

 بالتركيز على جودة المنتج وبيعـه بأسـعار منافسـة           ويمكن مواجهة ذلك   ةالمستورد األصناف

اسعار البيـع   األثاث والذين يعتبرون ان      مشاغل النجارة و   مستهلك هذه المنتجات هم   وخاصة ان   

 . يشجعهم على اإلقبال على منتجات المشروعجيدةال

 

 لتسويق منتجات المشروع بشكل جيد فإن على المشروع االهتمام أوال بجودة المنتج بالنسبة أما 

وتنشيط االتصال بمنافذ التوزيع والتي هي غالبا محالت بيع مواد البناء ولوازم النجارين حيث 

بغي عدم تجاهل ن كما وي.سويق منتجات المشروعجيد عامال مؤثرا لتالربح اليعتبر هامش 

 .امكانية التصدير لبعض االسواق المجاورة حيث يمكن االتفاق مع بعض الموزعين فيها

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 :المفصالت المعدنية بالتجزئة كما يلييبلغ معدل سعر بيع القطعة الواحدة من 

 

 القطعة /فلس  ٤٠٠- ٣٠٠  : حديديةمفصلة باب -

 .لقطعة ا/فلس ١٢٠:  معدنيمفصلة أثاث -
 

 هـامش ربـح جيـد ومنـافس         منح تاجر التجزئة   ومع األخذ بعين االعتبار أهمية      

 :لمنتجات المشروع هو  فإن سعر البيع المقترح البناءمواد عين وتجار زللمو

 

 لمفصلة الباب فلس ٢٠٠ -

 األثاث لمفصلة فلس ٨٠ -

 .ة في السوق المحلي ومنافسةولمعقوتعتبر هذه االسعار 
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 :من التشغيلاإليرادات المتوقعة في السنة األولى ) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 

 دينار )ألف قطعة (الكمية البند 

 ٤٥,٤٠٠ ٢٢٧ مفصلة باب

 ١,٧٦٠ ٢٢ مفصلة اثاث

 ٤٧,١٦٠  المجموع

 

 

 

 

 المشروع   موقع١٠٤

 

  . المنطقة الوسطى من المملكةالمتوقع المقترح للمشروع هو في 

  

 ءالبنا ٢. ٤

  

يحتاج المشروع إلى صالة لإلنتاج ومخزن للمواد األولية وللمنتجات الجاهزة، ومكتب 

 .توزيع المساحات المطلوبة) ٥(ويبين الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤
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 )٥(                                  جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها

 

    متر مربع     البند

      ١٠٠    صالة إنتاج

 ٥٠    زن امخ

 ٥٠    مكتب

 ٢٠٠    المجموع

 

 

وتقدر  متر مربع، ٢٠٠ ييتبين من الجدول السابقان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع ه

 دينار سنويا أي إن بدل اإليجار السنوي ١٥تكلفة استئجار المتر المربع الواحد بحوالي 

 . دينار٣٠٠٠يبلغ 

 

 

 مراحل التصنيع وتكلفة المعدات   ٣. ٤

 

 طريقة التصنيع. ١

 

 .قص االلواح المعدنية حسب المقاسات المطلوبة -

 .القص الجزئي للقطعة من  جانب واحد وثنيها على شكل انبوب صغير -

 .الجانب اآلخر من القطعةحفر ثقوب التثبيت بالبراغي او المسامير في  -

 في الجزء االنبوبي لكال من القطعتينوصل القطعتين بادخال مسمار معدني  -

 .وكبس المسمار من الطرف الثاني الحكام االغالق

 .التعبئة والتغليف -
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 واآلالت المعدات  تكلفة٠٢

 

ا بما  الالزمة مع تكلفتهاآلالتالمعدات واحتياجات المشروع من ) ٦(يوضح الجدول رقم 

 .في ذلك التركيب والتشغيل 

 

 )٦(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

 البند دينار/ التكلفة 
 مقص آلي ٧,٠٠٠

 ماكنة طي وثني ٦,٠٠٠

  تثقيب جهاز ٢,٠٠٠

 جهاز قص وتشكيل المسمار ٤,٠٠٠

 مكبس  ٣,٠٠٠

 عدد متنوعة ٢,٠٠٠

المجموع            ٢٤,٠٠٠

 

 

 لتجهيزات األثاث وا٠٣

 

  دينار ١,٥٠٠تقدر تكلفتها بحوالي وأجهزة مكتبية يحتاج المشروع إلى أثاث 
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  السيارات٠٤

 

 . دينار٨,٠٠٠يلزم للمشروع سيارة نقل وتقدر كلفتها بحوالي 

 

  القوى العاملة٤٠٤
 

إحتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية ) ٧(يبين الجدول رقم 

 .والسنوية
 

 )٧(ل رقم جدو

 القوى العاملة واألجور السنوية

 
 ديناراألجر السنوي  ديناراألجر الشهري  العدد الوظيفة

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مشرف انتاج 

 ٢,٨٨٠ ١٢٠ ٢ فني عامل 

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل عادي

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سائق

 ١٣,٣٨٠  ٨ المجموع

 

واتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها يضاف للر

١١.% 
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  المواد األولية والخدمات المساعدة ٥. ٤
 

 المواد األولية ومستلزمات التغليف .١

 

إحتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات التعبئة والتغليف ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .نتاجية األولىوتكلفتها في السنة اال

 

 )٨(جدول رقم 

 إحتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 

 دينار طن / الكمية البند

 ١٠,٣٨٠  طن١٧,٣٠ ألواح فوالذية

 ٤,٨٢٨  طن٥,٦٨ أسالك فوالذية

 ٢,٥٠٠  براغي وأكياس نايلون

 ١,٠٠٠   كرتونية وصناديقعلب

 ١٨,٧٠٨  المجموع

 

 

 الضروريةالخدمات  .٢
 

ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الضروريالخدمات ) ٩(الجدول رقم يبين 

 .   االنتاجية األولى
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 )٩(جدول رقم 

 ىالسنة األول/تكلفة الخدمات المساعدة

 

 سنة/دينار شهر/دينار البند

 ٩٠٠ ٧٥ الكهرباء

 ١٢٠ ١٠ الماء

 ٩٠٠ ٧٥ وقود

 ١,٩٢٠ ١٦٠ المجموع
 

 نفيذ المشروع الفترة الزمنية لت  ٦٠٤
 بدء من اختيار الموقع وايصال . أشهر٦تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي 

 ٠الخدمات والتعاقد على شراء الجهاز اآللي وحتى البدء بالتشغيل

 
 
 
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )١٠(      جدول رقم                          

 لفة الموجودات الثابتة للمشروع                       ك

                             البند دينار

 تعديالت البناء ١,٠٠٠

 المعدات واآلالت ٢٤,٠٠٠

 أثاث 1.500

 وسائط نقل 8.000

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٣٤,٧٠٠

 لمالية الدراسة ا٠٥
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥

 
التسـجيل  رسـوم    دينار وتشـمل     ٢,٠٠٠وما قبل التشغيل    يف التأسيس      تبلغ مصار 

 .  ومصاريف متفرقة اخرىالتعاقد على المعدات مصاريف  ووالترخيص
 
 

:رأس المال العامل ٣٠٥  
   

 وعلـى   ، دينار في السنة األولـى لإلنتـاج       ٣,٤٤١  يبلغ رأس المال العامل للمشروع      

 ٠ينشهر مدتها ةدورة انتاج يأساس 

 

:غيل تكاليف التش٤٠٥  

 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة)  ١١( ويبين الجدول رقم 

 
 

 )١١(     جدول رقم                               

 السنة األولى/     تكاليف التشغيل السنوية                   

دينار/ التكلفة   
 

 البند

 مواد أولية  ١٨,٧٠٨

 رواتب وأجور  ١٤,٨٥١

 إيجارات 3.000

 اريف تسويقمص ٩٤٣

 الضروريةالخدمات  ١,٩٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ١,٨٧٠

 المجموع ٤١,٢٩٢
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  تكاليف المشروع ملخص  ٥٠٥  
 

 )١٢(                جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص           

دينار/ التكلفة   البنــــــد 

 الموجودات الثابتة ٣٤,٧٠٠

 تشغيلمصاريف التأسيس وما قبل ال ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٤٤١
 إجمالي تكاليف المشروع ٤٠,١٤١

 
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٦. ٥

 

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

 دينار، ١٨,٠٠٠  المشار إليه قيمة القرضتبلغجزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، 

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

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

من % ٤٥تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .يف المشروع الكليةتكال

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

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

 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون 

 .نقدية

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل
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 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

 المؤشرات والكشوف المالية ملخص ٧٠٥
 

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

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

  .عاتوأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقالوفاء بالتزاماته المالية 

 

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

 :تبين ما يلي

 

 ربحا صـافيا يتـراوح       ثم يحقق   في السنة األولى للتشغيل     التعادل يتوقع ان يحقق المشروع    -

 . دينار في السنة الخامسة٧,٦٣٢ و  في السنة الثانية دينار١,٤٦٨بين 

تبلغ قيمة  .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  ةلثماني يوفر المشروع فرص عمل   س -

الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشـروع فـي الضـمان االجتمـاعي                

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٠٥١ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ١٤,٨٥١

فـي السـنة    % ٣١,٨ و   الثانيـة في السنة   % ٤,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٣١,٨و  % ٦,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار٧,٤٨٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .١٧,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢ستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإل -

 . سنوات٥تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتـراوح                -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى مـن الحـد األدنـى              % ٢٠و% ١٠بين  

وزيـادة  أ %٥ ض سعر البيع بنسة      تخفي  باستثناء حالة  ،الالزم للحكم على جدوى المشروع    

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠تكاليف التشغيل بنسبة 
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  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
الوسط

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

47,16051,87657,06462,77069,047المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

18,70820,57922,63724,90027,390تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
8,1928,6019,0319,4839,957تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,1203,4323,7754,1534,568تكاليف المصنع التشغيلية

30,02032,61235,44338,53641,916مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,14019,26421,62024,23427,131الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,6651,7481,8361,9272,024رواتب موظفي التسويق
4,9955,2455,5075,7826,071رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9431,0381,1411,2551,381مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
550605666732805مصاريف أخرى

11,27311,76812,29512,85713,457مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,8643,8643,8643,8643,864اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

15,53716,03216,55917,12117,721مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,6033,2325,0617,1139,410الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,8001,5051,181824432الفائدة على القرض
1971,7273,8816,2898,978-الربح قبل الضريبة

02595829431,347الضريبة على األرباح
1971,4683,2985,3457,632-األرباح الصافية

%65%71%77%83%91نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
47,70347,22646,82246,48246,198نقطة التعادل (بالدينار)

%67%74%82%91%101نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
24,00010.002,400معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
3,864المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,4413,4410رأس المال العامل المطلوب

40,14122,14118,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مفصالت معدنية



الموقع المقترح
الوسط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
47,16051,87657,06462,77069,047المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
47,16051,87657,06462,77069,047المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
22,141حقوق الملكية

18,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8823,0014,1955,2796,248الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
40,14149,04254,87761,25868,04975,295مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
34,700مجموع اإلستثمارات

1,55930,02032,61235,44338,53641,916التكاليف التشغيلية المباشرة
11,27311,76812,29512,85713,457إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,8001,5051,181824432الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
02595829431,347الضريبة

38,25943,09346,14449,50153,16057,151إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,8825,9498,73311,75714,88918,144صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,9483,2433,5683,9244,317أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,9483,2433,5683,9244,317إجمالي دفعات سداد القرض

1,8823,0015,4908,19010,96513,827رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
001,2952,9104,7166,734توزيعات األرباح

1,8823,0014,1955,2796,2487,094صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مفصالت معدنية



الموقع المقترح
الوسط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8823,0014,1955,2796,2487,094النقد

00000المدينون
1,5591,5591,5591,5591,5591,559المخزون

3,4414,5605,7546,8387,8078,653إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

24,000األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
34,70034,70034,70034,70034,70034,700إجمالي األصول الثابتة
3,8647,72911,59315,45719,321اإلستهالك التراآمي

34,70030,83626,97123,10719,24315,379القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
40,14136,99533,92530,74527,45024,031مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
294832433568392443170اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

294832433568392443170مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

15052118088241431700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
15052118088241431700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
22,14122,14122,14122,14122,14122,141رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

25363992-197-األرباج المجمعة
197173388629898-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

22,14121,94422,11622,50523,13324,031مجموع حقوق الملكية
40,14136,99533,92530,74527,45024,031مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.8%19.5%10.7%4.3%0.5-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.8%23.1%14.7%6.6%0.9-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.61.71.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مفصالت معدنية



الموقع المقترح

الوسط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%40,14110تكاليف المشروع

%22,14110مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%18,00012القروض

%75%44.8القرض الى التكاليف %

%15%55.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1971,4683,2985,3457,632-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.0%10.0%6.8%3.3%0.4-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%31.8%19.5%10.7%4.3%0.5-معدل العائد على اإلستثمار %

%31.8%23.1%14.7%6.6%0.9-معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.61.71.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

47,70347,22646,82246,48246,198نقطة 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 26,857-9,686-13,232-2,873-7,4864,5331,579صافي القيمة الحالية

IRR 7.8-%5.0%2.2%9.9%13.0%15.0%17.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.00.90.70.80.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

46,886

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.2%

15.1%
1.3

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مفصالت معدنية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,509
6.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR17.3%معدل العائد الداخلي
NPV7,486صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV4,533صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR13.0%معدل العائد الداخلي
NPV1,579صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR9.9%معدل العائد الداخلي
NPV-2,873صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.2%معدل العائد الداخلي
NPV-13,232صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR5.0%معدل العائد الداخلي
NPV-9,686صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-26,857صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,2590-38,259

11,8825,8673,985

22577,4967,239

32809,3269,046

430511,37711,072
533240,76140,429

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0850-42,085

11,8825,8673,985

22577,4967,239

32809,3269,046

430511,37711,072
533242,29941,967

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,9110-45,911

11,8825,8673,985

22577,4967,239

32809,3269,046

430511,37711,072
533243,83743,505



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,2590-38,259

11,8823,5091,627

22574,9024,645

32806,4726,193

43058,2387,934
533236,95436,622

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,2590-38,259

11,8821,151-731

22572,3092,051

32803,6193,339

43055,1004,795
533233,14732,815

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,4150-38,415

12,0701,738-333

22833,0582,775

33084,5524,244

43356,2385,903
536535,68535,320

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,5710-38,571

12,259-2,392-4,650

2309-1,380-1,688

3336-222-558

43661,098733
539830,60930,211


