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)إرادة(نتاجية  حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإل             

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهـا الشـباب
 .األردني

 
 في مختلف محافظـات ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

ديد إحتياجات المجتمعات المحليـة مـن المشـاريعفرص األستثمار وتح وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقديم أية مساعدة) إرادة(ات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة         لمزيد من المعلوم  
 .تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 ٠١ ملخص المشروع

 .٢ المقدمة

  ١. ٢ وصف المشروع 

  ٢. ٢ اهداف ومبررات المشروع 

  ٣٠٢ الموقع المقترح للمشروع 

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج 

  ٢. ٣ السوق وحصة المشروع والطاقة االنتاجية 

   ٣. ٣ حصة المشروع والطاقة االنتاجية 

  ٤٠٣ واإليرادات المتوقعة اسعار البيع 

 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع 

  ٢. ٤ البناء 

  ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات واالثاث ووسائط النقل 

  ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

  ٥. ٤  ةالمواد االولية والخدمات الضروري

  ٦٠٤  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 تكاليف التشغيل 

   ٥. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

   ٦. ٥ وسائل التمويل واالسس والفرضيات 

   ٧. ٥ ية ملخص المؤشرات والكشوف المال

 .٦ المالحق المالية   
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 مشروع إطارات النظارات البالستيكية 

 ملخص المشروع -١

 إطارات النظارات البالستيكية  اسم المشروع
 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 إطارات نظارات طبية بالستيكية منتجات المشروع

  أفراد 9األيدي العاملة

 دينار 67.460يكلاالستثمار ال

 % 19.7 معدل العائد الداخلي

 دينار 16.680صافي القيمة الحالية

  1.2القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤فترة االسترداد
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  وصف المشروع ١. ٢ 

 

على نطاق مع تنامي الوعي بأهمية الصحة الوقائية المبكرة وكذلك انتشار التعليم 

واسع واإلقبال الكبير على قيادة السيارات، فإن االهتمام بصحة العيون وأهمية 

 .النظر السليم أصبحت من الضروريات التي ال يستغني عنها أي فرد في المجتمع

 

 واقتناء النظارات إبصارهم وغدا من الطبيعي أن يقوم األشخاص بفحص قوة 

ك العديد من المؤسسات التي تشترط فحص الطبية إذا استدعت الحاجة لذلك وهنال

النظر لمتطلبات أعمالها وخدماتها وتوفر وزارة التربية والتعليم النظارات الطبية 

 .للطلبة بأسعار تشجيعية

 

نما يحدد نوع ي وب٠ هما العدسات واإلطارنتتكون النظارة الطبية من جزئي

اره وفقا تيرة يجري إخوطبيعة العدسات وفقا لنتائج فحص النظر، فإن إطار النظا

 :  لرغبة وذوق المستهلك، وتقسم إطارات النظارة الطبية إلى نوعين 

 .إطارات النظارات البالستيكية، وتصنع عادة من اللدائن وبألوان متعددة .١

 فوالذية متنوعة ويمكن سبائكإطارات النظارات المعدنية وتصنع من  .٢

  .ة والكروم وغير ذلكطالءها بطبقة من المعادن الثمينة كالذهب والفض

 . نى المشروع المقترح بإنتاج إطارات النظارات البالستيكيةعوسي

 

 
 
 

 المقدمة .٢
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  أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢

 

  البالستيكيةيهدف المشروع المقترح إلى إنتاج إطارات النظارات الطبية

المصنوعة من اللدائن وتوفيرها في السوق المحلي بأسعار منافسة للمنتجات 

  ٠ة مع إمكانية جيدة للتصدير إلى األسواق الخارجيةالمستورد

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

الطلب على إطارات النظارات الطبية يتزايد باستمرار مع زيادة الوعي  .١

 .بالمحافظة على صحة النظر

 . هنالك سوق محلية وتصديرية جيدة لمنتجات المشروع .٢

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 

  ٠يعتبر مناسبا لهذا المشروع إن أي من مراكز المحافظات 

 

 
 

 
 

  وصف المنتج ١. ٣

 سيقوم المشروع المقترح بإنتاج إطارات النظارات الطبية البالستيكية والتي 

وهي مادة لدائنية )  Celluloid(د يولتصنع عادة من اللدائن وأهمها السليو

) كبارلللألطفال و( بإنتاج اإلطارات بمقاسات مختلفة مشروعسيلوزية، وسيقوم ال

 .وكذلك بتصاميم وألوان متنوعة

 دراسة السوق. ٣
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  السوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٢ .٣

 الطلب الحالي .١

هناك نوعان من إطارات النظارات هما اإلطارات المعدنية فان كما ذكر سابقا 

وبينما تمتاز اإلطارات المعدنية بإمكانية التنويع في التصميم، فإن . والبالستيكية

 ولذلك فهي  إضافة إلى رخص أثمانهاتلف للكسر أو القابليةالبالستيكية أقل 

  ٠ لألطفال أكثر من اإلطارات المعدنية مناسبة

 

رمز ( ن ر وركائب النظارات من لدائ لبيانات التجارة الخارجية لبند أطووفقا

 اإلستيرادفإن صافي ميزان ) ١( كما يبين الجدول رقم ،)٩٠٠٣١١التصنيف هو 

 معدله خالل السنوات زيادة في المستوردات علن الصادراتلهذا البند يظهر 

 . ٢٠٠٢-١٩٩٨  للسنواتً كغم سنويا٤٦٣ نحو ٢٠٠٢

 )١(جدول رقم 

 التجارة الخارجية ألطر وركائب النظارات من لدائن 

 ) كغم:الكمية  / دينارألف: ة القيم(

  
 صافي المستوردات د تصديرهاالصادرات والمع المستوردات

 السنة
 كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة

٥٤٧ ١٨,٦ ٥١ ٠,٢ ٥٩٨ ١٨,٨ ١٩٩٨ 

٢٢٦ )٣٨،٧( ٩٤٧ ٩٤,٦ ١١٧٣ ٥٥,٩ ١٩٩٩ 

٦٦٩( ٤٧,٦ ٢٠٠٢ ٤٣,٩ ١٣٣٣ ٩١,٥ ٢٠٠٠( 

١١٦٤ ٣٦,٨ ١١٢٥ ٥٤,٨ ٢٢٨٩ ٩١,٦ ٢٠٠١ 

١٠٤٩ ٣٢ ٧٦٨ ٢٣,٣ ١٨١٧ ٥٥,٣ ٢٠٠٢ 

 ٤٦٣ ١٩,٣     المعدل
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 غم، ١٥حوالي ) بدون عدسات(وحيث أن معدل وزن إطار النظارة البالستيكية 

 .  ألف إطار٣٠,٩ يقدر بحوالي لصافي المستوردات  السنويمعدلالفإن 

 

المية يوجد مصنعان إلنتاج اإلطارات البالستيكية والمعدنية هما الشركة الع

للبصريات وشركة عبد الرحمن الغانم ، إال أن األخيرة متوقفة عن اإلنتاج 

عدم مقدرتها على المنافسة ال سيما المنتجات و   بالتسويقألسباب تتعلق

وفي غياب توفر المعلومات عن كميات اإلنتاج . المستوردة من جنوب شرق آسيا

كن اعتبار صافي المستوردات  النظارات البالستيكية ، فانه يمإطاراتالمحلي من 

 ألف إطار ٣١ حواليت النظارات البالستيكية أي رامثل حجم الطلب على إطات

 .٢٠٠٢لعام 

 

 الطلب المتوقع  .٢

 

  نسبتهي الطلب على عاملي النمو السكاني السنوي والبالغيعتمد معدل الزيادة ف

لزيادة في والتطور الثقافي والصحي، وعليه فإن تقدير معدل ا% ٢,٨في األردن 

 .يعتبر معقوالً%٥الطلب على إطارات النظارات بنسبة 

 

 .الطلب المتوقع خالل السنوات الخمسة التشغيلية األولى) ٢(يبين الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع على إطارات النظارات البالستيكية

 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨ السنة

٣٤,١٣٥,٨٣٧,٦٣٩,٤٤١,٤ ألف إطار
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 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٣  .٣

 

  فإن الطاقة اإلنتاجيةإمكانية التصدير للدول المجاورة، بعين االعتبار األخذمع 

 وبافتراض أن المشروع سيبدأ ٠ ألف إطار سنويا٢٤ً المقترحة وهي القصوى

  إطار،١٥,٦٠٠، أي انه سيتمكن من إنتاج %٦٥تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

ه فإن حصة خر للتصدير وعليآلا للسوق المحلي والنصف ا نصفهيخصص

 ويوضح الجدول رقم ٠٢٠٠٤في عام % ٢٣المشروع  من السوق المحلي تبلغ 

 .تدرج اإلنتاج السنوي خاللها) ٣(

 

 )٣(دول رقم ج

 تدرج اإلنتاج للسنوات التشغيلية الخمسة األولى

 

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولى السنة

 ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ قة اإلنتاجيةالطا

١٥,٦٠٠١٧,١٦٠١٨,٨٧٦٢٠,٧٦٤٢٢,٨٤٠ إطار

 

  البيع واإليرادات المتوقعة أسعار ٤. ٣

 

 ما في السوق المحلي إطارات النظارات البالستيكية للمتسهلك فاوت اسعار بيع تت

 ويعتمد سعر ، دينار٦-٣ دنانير ،  أما سعر الجملة فيتفاوت بين ١٠-٥بين 

 .ع على بلد المنشأ وجاذبية التصميمالبي

 

، ال سيما للمنتجات المستوردة من جنوب شرق ومع مراعاة عامل المنافسة

وان انتاج المشروع لمحل بيع النظارات ربح جيد  شمها ذلك توفيروك آسيا،

 فإن سعر بيع  وألغراض هذه الدراسةدة على األقل ،يسيكون من النوعية الج

  . يعتبر مناسبادينار لإلطار الواحد ٣,٥الجملة من المصنع 
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 االيرادات المتوقعة في السنة االولى ) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/  المتوقعة اإليرادات

 اإلنتاج

 إطار

 اإليرادات

 دينار

٥٤,٦٠٠ ١٥,٦٠٠ 

 

 

 

 موقع المشروع   ١٠٤  
 

وخاصـة مراكـز    المشـروع   إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هـذا          

الحرفية التي توفر كافـة الخـدمات       / المحافظات حيث تتواجد المدن الصناعية      

 .  ومواصالت وغيرهاالضرورية من ماء وكهرباء 
 

 البناء   ٢٠٤
 

احتياجات المشروع من األبنية الالزمـة واسـتخداماتها        ) ٥(   يبين جدول رقم    

 .ومساحتها

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة االنتاج ٨٠
 مستودعات المواد األولية والجاهزة 40

 مكاتب ٣٠

 المجموع ١٥٠

 الدراسة الفنية٠ ٤
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، وتتوفر مثل هذه )مخازن أو محالت(يفضل إقامة المشروع ضمن بناء إسمنتي 

لبناء سنوي ليجار الاإلويقدر بدل   ٠الحرفية / األبنية ضمن المناطق الصناعية 

 .المتر المربع / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٢,٢٥٠ بنحو المطلوب
 
 

  واألثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

حسب ) اسيتات السليلوز(لويد يوالسللواح األولي ألع يتقطال -

) للعدساتالحامل (المقاسات المحددة لكل من الجزء األمامي 

  ٠واأليادي

نة التشكيل الخاصة بما في ذلك األخاديد الخاصة ي تشكيل القطع بماك-

 .بالعدسات ويتم حفر الثقوب لتثبيت أجزاء اإلطار معا

 .ا البريق المرغوبهلقطع المنتجة لمنحلتلميع ال  -

 .إلطارل  المكونةجزاءالتجميع لأل -

 . والتخزين لحين البيع المعاينة والتفتيش-

 

 لفة المعدات واآلالت تك٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  ) ٦( يبين جدول رقم 

  .شاملة التركيب والتشغيل

 

 )٦(                          جدول رقم 
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 آلالت                   تكلفة المعدات وا

 دينار/ التكلفة  العدد البند

 ١٥,٠٠٠ ١  قص األلواحماكينة

 8.000 2  التشكيلماكينة

 ٣,٠٠٠ ١ Drilling M/C الحفر ماكينة

 ٧,٠٠٠ ١  التلميعماكينة

 ٥,٠٠٠ ١ Wire Insertion ماكينة

 ١٠,٠٠٠  قوالب

 ٣,٠٠٠  عدد متنوعة

 51.000  المجموع

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار٢,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل ٠٤

 . دينار٨,٠٠٠رة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحويلزم للمشروع سيا
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  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

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

 )٧(                                جدول رقم 

          القوى العاملة واالجور السنوية                

 

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مبيعات

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مدير مصنع

 ٦,١٢٠ ١٧٠ ٣ فني عامل 

 ٢,٨٨٠ ١٢٠ ٢ امل عاديع

 ٢٠,٤٠٠  ٩ المجموع

 

مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي  أعاله واألجوريضاف للرواتب 

 %.١١والبالغة نسبتها 

 

 الضروريةوالخدمات المواد األولية  ٥٠٤

 
  المواد األولية ومستلزمات التغليف٠١

 
 

احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات  ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .التغليف في السنة األولى
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 )٨(         جدول رقم 

 السنة االولى/             المواد األولية ومستلزمات التغليف             

 

دينار/ الكلفة   البنـــد 

لويدوألواح السلي 5.200  

  وأسالك وبراغيفصاالت 1.900

 مواد تلميع ١٠٠

 مستلزمات تغليف 350

 المجموع 7.5٥0

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

تاجها المشروع وتكلفتها في    الخدمات المساعدة التي يح   ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .السنة االنتاجية األولى
 

)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/ الضروريةالخدمات 
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 
٦٠٠ 50 

 الكهرباء
 المياه ١٥ ١٨٠

 الوقود 100 1.200

 المجموع 165 1.980
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:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   

 

 . أشهر٣يذ المشروع حوالي من المتوقع أن يستغرق تنف

 

 

   

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٠(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

دينار/ الكلفة                               البند 

51 .٠٠  المعدات واآلالت 0

 أثاث ٢,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٢٠٠.٦1

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينار وتشمل تكـاليف     ٣,٠٠٠يف التأسيس وما قبل التشغيل حوال        تبلغ مصار 

 . أخرى ومصاريف متفرقة التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

دورة  دينـار علـى أسـاس        ٣,٢٦٠  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي       

 . انتاجية مدتها شهر واحد

 

الدراسة المالية.٥
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 تكاليف التشغيل  ٤٠٥
 

 .السنة األولى من اإلنتاجتكاليف التشغيل في )  ١١( يبين الجدول رقم 
 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى /تكاليف التشغيل 

دينار/ الكلفة   
 

 البند

 مواد أولية  ٧,٥٥٠

 رواتب وأجور  ٢٢,٦٤٤

 إيجارات ٢,٢٥٠

 الضروريةالخدمات  1.980

 مصاريف تسويق ١,٢٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٤٩٠

 المجموع ٣٩٫١١٤

 

تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥    

 )١٢(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة 200,6١

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 3.000

3 .٢٦٠  رأس المال العامل 

ي تكاليف المشروعإجمال ٦٧٫٤٦٠  
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  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦. ٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على 

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

 دينار يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية ٣٥,٠٠٠قيمة القرض تبلغ 

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

هذا ويتم تمويل باقي . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 % ٥٢تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية

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

التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية

 

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

نوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية الس

 .المفترضة لإليرادات

 %.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
 

 المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق يبين ملخص نتائج

تشير التدفقات النقدية كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً أن المشروع يحقق 
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وأن المردود المالي يرتقي على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات

 

 ةاح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرب 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين             -

 . دينار في السنة الخامسة٩,٥٧٩ دينار و ٤,٠٦٩

 بمـا فـيهم صـاحب       موظفين وعمـال   تسعةسيوفر المشروع فرص عمل ل     -

لرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة          تبلغ قيمة ا  . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       ٢٢,٦٤٤المشروع في الضمان االجتماعي     

 . دينار في السنة الخامسة٢٧,٥٢٤

% ٢٦,٣في السنة األولـى و      % ٦,٥تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

على حقوق الملكية بـين     ونسبة العائد   . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %.٢٦,٣و  % ١٢,٤

 . دينار١٦,٦٨٠  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .١٩,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 شروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع في حالة زيادة تكاليف الم -

يبقى المشروع مجديا وتبقـى المعـايير        % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين     -

إال أن  . المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جـدوى المشـروع             

أو زيادة تكاليف   % ١٠المشروع يعتبر حساسا النخفاض أسعار البيع بنسبة        

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 
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 ٠ و الخسائراألرباحساب ح )١

 ٠قائمة التدفقات النقدية )٢

 ٠لعموميةالميزانية ا )٣

 ٠ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

54,60057,33060,19763,20666,367المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

7,5507,9288,3248,7409,177تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,8404,0324,2344,4454,668تكاليف المصنع التشغيلية

24,71025,94627,24328,60530,035مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
29,89031,38532,95434,60136,331الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
480504529556583قرطاسية
2,2502,2502,2502,2502,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,1501,2081,2681,3311,398مصاريف أخرى

14,40415,01215,65016,32017,023مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5996,5996,5996,5996,599اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

21,60322,21122,84923,51924,223مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
8,2879,17410,10511,08212,109الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
4,7876,2477,8099,48011,270الربح قبل الضريبة

7189371,1711,4221,690الضريبة على األرباح
4,0695,3106,6378,0589,579األرباح الصافية

%67%68%69%71%72نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 45,85645,91945,93345,88945,780نقطة التعادل

%69%73%76%80%84نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
51,00010.005,100معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
6,599المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,2603,2600رأس المال العامل المطلوب

67,46032,46035,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات النظارات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
54,60057,33060,19763,20666,367المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
54,60057,33060,19763,20666,367المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
32,460حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,6304,5756,0937,1367,653الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
67,46057,23061,90566,29070,34374,020مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
61,200مجموع اإلستثمارات

62924,71025,94627,24328,60530,035التكاليف التشغيلية المباشرة
14,40415,01215,65016,32017,023إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7189371,1711,4221,690الضريبة

64,82943,33244,82146,36047,94949,588إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,63013,89817,08419,93022,39424,432صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

2,6308,16510,77812,99314,76316,038رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,5904,6855,8567,1108,452توزيعات األرباح

2,6304,5756,0937,1367,6537,586صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات النظارات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,6304,5756,0937,1367,6537,586النقد

00000المدينون
629629629629629629المخزون

3,2605,2056,7227,7668,2828,215إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

51,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
61,20061,20061,20061,20061,20061,200إجمالي األصول الثابتة
6,59913,19919,79826,39732,996اإلستهالك التراآمي

61,20054,60148,00141,40234,80328,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
67,46062,20556,52450,36843,68536,419مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
32,46032,46032,46032,46032,46032,460رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4791,1031,8842,832األرباج المجمعة
4796257819481,127الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

32,46032,93833,56334,34435,29236,419مجموع حقوق الملكية
67,46062,20556,52450,36843,68536,419مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %26.3%18.4%13.2%9.4%6.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%26.3%22.8%19.3%15.8%12.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.81.01.01.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
اطارات النظارات



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%67,4605تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %32,4605مساهمة صاحب

%35,00012القروض

%75%51.9القرض الى التكاليف %

%15%48.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,0695,3106,6378,0589,579صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %17.0%15.0%13.0%10.9%8.8الربح قبل الضريبة

%26.3%18.4%13.2%9.4%6.5معدل العائد على اإلستثمار %

%26.3%22.8%19.3%15.8%12.4معدل العائد على حقوق الملكية %

0.81.01.01.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

45,85645,91945,93345,88945,780نقطة 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 14,231-5,2631,224-16,68011,7976,9155,708صافي القيمة الحالية

IRR %5.3%12.6%9.5%14.7%14.7%17.0%19.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.21.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

45,875

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.8%

19.3%

0.8

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

اطارات النظارات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,731

12.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.7%معدل العائد الداخلي

NPV16,680صافي القيمة الحالية

B/C1.2اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.0%معدل العائد الداخلي

NPV11,797صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.7%معدل العائد الداخلي

NPV6,915صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.7%معدل العائد الداخلي

NPV5,708صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.5%معدل العائد الداخلي

NPV-5,263صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.6%معدل العائد الداخلي

NPV1,224صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR5.3%معدل العائد الداخلي

NPV-14,231صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,8290-64,829

12,63015,48612,856

215416,37316,219

316117,30417,143

416918,28218,112

517859,01958,841

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,3120-71,312

12,63015,48612,856

215416,37316,219

316117,30417,143

416918,28218,112

517861,84061,662

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,7950-77,795

12,63015,48612,856

215416,37316,219

316117,30417,143

416918,28218,112

517864,66064,482



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,8290-64,829

12,63012,75610,126

215413,50613,353

316114,29414,133

416915,12114,952

517855,32255,144

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

064,8290-64,829

12,63010,0267,396

215410,64010,486

316111,28411,123

416911,96111,792

517851,62451,446

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

064,8920-64,892

12,89311,5758,681

216912,27712,108

317713,01512,837

418613,78913,603

519654,70654,510

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

064,9550-64,955

13,1567,6634,507

21848,1817,997

31948,7258,532

42039,2979,093

521350,39250,179
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