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 مراكز الجنوب مراكز الوسط مراكز الشمال

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز
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٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة  ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة   
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج

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

 
 ) إرادة(ــة مراكز تعزيز اإلنتاجيلقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري  

فرص األستثمار وتحديد في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

ارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرصوالمالية للفرصة اإلستثم
 .نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدةأية مساعدة تحتاجونها لتقديم ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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  المحتويات

.١ ملخص المشروع    

.٢ المقدمة    
١. ٢ وصف المشروع    

٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
٣. ٢ الموقع العام للمشروع    

.٣ دراسة السوق    
١. ٣ وصف المنتج    

٢. ٣ السوق    
٣. ٣ حصة المشروع والطاقة االنتاجية المقترحة    

٤. ٣ سويقالمنافسة والت    
٥. ٣ اسعار اليع وااليرادات المتوقعة    

.٤ الدراسة الفنية    
١. ٤ موقع المشروع    

٢. ٤ البناء والتجهيزات     
٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات    
٤. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية    

٥. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية    
٦. ٤ مساعدةولية والخدمات الأل االمواد    

٧. 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    
   ٤٠٥ تكاليف التشغيل

٥. ٥ تكاليف المشروع     
٦. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية    

٧ .٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية    
   ٥ .٨ المالحق المالية
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 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
 
 

 
 
 

 

 *ملخص المشروع  -١

 برانس أطفال اسم المشروع

 عام  المقترحموقع المشروع

 برانس لألطفال الرضع منتجات المشروع

 شخاصأ ٧ األيدي العاملة

 دينار ٦,٥٧٧ االستثمار الكلي

 دينار ١١,٢٩٣ NPVفي القيمة الحالية صا

 % ٥٢,٨ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ٢,٦ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 مشروع برانس أطفال
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  وصف المشروع  ١٠٢

 
 ولغاية السنة األولى من عمرهم ت التي تلزم األطفال حديثي الوالدةمن بين التجهيزا

تقريبا ما يعرف بالبرنس وهو ما يشبه كيس النوم الذي يصنع من القماش المحشو 

 .بمادة البولستر

 

أثناء الخروج بهم من المنزل فيقيهم من الرضع يستخدم هذا البرنس لحمل األطفال  

 للتيارات الهوائيةلباردة، كما ويحفظهم من التعرض قس خاصة في األيام اطتقلبات ال

التيارات الهوائية  هذه  أثرعلى تخفيفس  البرن بداخلستر المحشويحيث يساعد البول

. 

 

التي يتم توفيرها لكل مولود جديد تقريبا، األساسية  البرنس من التجهيزات لذا يعتبر

 .م والمستمر في السوقنتاجها سيلبي الطلب القائإلبحيث أن المشروع المقترح 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢ 

 
برانس األطفال وتوفيرها في السوق المحلي بسعر إنتاج يهدف المشروع المقترح الى 

 التصدير للعديد من الدول المجاورة وكذلك الدول األجنبية يةمنافس ، إضافة إلمكان

 تشمل قطاع المحيكات حوافز تمنح بموجبها تجارية  معها باتفاقيات األردنترتبطالتي 

 .والمالبس

 

 

المقدمة ٠ ٢
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 :ومن أهم مبررات المشروع

  
حيث يوجد طلب دائم ومستمر على مالبس  ق جيد لمنتجات المشروعوسالك هن ٠١

 .وتجهيزات األطفال

سهولة تنفيذ المشروع نظرا لبساطة تقنيته وصغر حجم االستثمار المطلوب وهنالك  ٠٢

 .رجيةفرصة جيدة للتصدير الى األسواق الخا

 .  توفير فرص عمل جديدة خلق فرصة استثمارية جيدة و    ٠٣   

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ٠٤   

 

 الموقع  المقترح للمشروع  ٣٠٢
 

 مدن حيث تنتشر الان معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، 

فز التصدير التي توفرها هذه  يسهل تنفيذه واالستفادة من حواالصناعية مما 

 ويقترح أن يكون موقع المشروع في المنطقة الوسطى أو الشمالية حيث المناطق

 .الحقا) ٢(ما يبين الجدول رقم كأكبر عدد من المواليد الجدد 
 

 

 

 

  

لمنتج  وصف ا ١٠٣  
على شكل كيس مصنوع منتج ملبوسات خاص باألطفال برنس األطفال هو عبارة عن 

يبلغ طول البرنس حوالي . بداخلها قطع البوليستر المنفوخ  قماش محشومن طبقتي

 ة منه األماميالجهة سم، وهو مجهز بسحاب على امتداد ٣٠ سم وعرضه نحو ٧٠

 .إلغالقه بعد وضع الطفل  فيه

لبسة  األطفال أال يوجد في بيانات التجارة الخارجية بند خاص بهذه البرانس، إال ان 

 .٦٢٠٩و    ٦١١١: نف تحت البندينالرضع وتوابعها تص
 

 دراسة السوق٠ ٣
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  السوق  ٢٠٣

 
  الطلب الحالي .١

 
 على ليها نس من  الحاجات الضرورية لكل طفل ويعتمد تقدير الطلب عربيعتبر ال

حياء في المملكة خالل ألعدد المواليد ا) ١(، ويوضح الجدول رقم عدد المواليد 

 .٢٠٠١ – ١٩٩٧ اتالسنو

 )١(  جدول رقم                               

 )٢٠٠١ – ١٩٩٧(                 عدد المواليد أألحياء 

 )ألف مولود                                      (

 

٢٠٠٠٢٠٠١ ١٩٩٩ ١٩٩٨ ١٩٩٧ السنة

 ١٤٣ ١٢٦ ١٣٥ ١٣٤ ١٣١ عدد المواليد

١٣,٦)٦,٦( ٠,٨ ٢,٤ - %نسبة التغير 

 
 نسبتها عداد المواليد بلغتأ في سنويةالادة زيال من الجدول السابق أن معدل يتبين

٢,٥٥.%  

 

 حسب المناطق ٢٠٠١عام ملكة توزيع المواليد في الم) ٢(كما ويبين الجدول رقم 

 .تتركز في المنطقة الوسطى من المملكة%) ٦١,٦(حيث يتبين أن غالبية المواليد 
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 )٢(قم جدول ر                           

 ٢٠٠١/      توزيع المواليد حسب المنطقة          

        

 % ألف مولود المنطقة

 ٦١,٦ ٨٨,١ الوسط

 ٢٨,٥ ٤٠,٨ الشمال

 ٩,٩ ١٤,١ الجنوب

 ١٠٠ ١٤٣ المجموع

 

 ال تظهر برانس الصادرة عن دائرة اإلحصاءات العامةورغم أن بيانات التجارة الخارجية 

فإن ما مشمولة في بند ألبسة األطفال واألطفال  الرضع وتوابعها، األطفال كبند مستقل وان

أن معدل صافي عجز ميزان التجارة الخارجية لهذه األصناف بلغ يوضح ) ٣(الجدول رقم 

 . ألف دينار سنويا٤٢٧ حوالي ٢٠٠١ – ١٩٩٧خالل السنوات 

 )٣(        جدول رقم                          

 ارجية ألصناف مالبس أألطفال واألطفال الرضع وتوابعهاالتجارة الخ         

                        ألف دينار             

 العجزإعادة التصديرالصادرات الواردات السنة
٤٥٤ ٨٠ ٨٤١ ١٣٧٥ ١٩٩٧ 
٣٠٦ ٣٨٣ ١٧٥ ٨٦٤ ١٩٩٨ 
٣٢٧ ٢٤٣ ٨٦ ٦٥٦ ١٩٩٩ 
٧١٤ ٣٣٢ ٤٤١ ١٤٨٧ ٢٠٠٠ 
٣٣٣ ٣٥ - ٣٦٨ ٢٠٠١ 
 ٤٢٧    المعدل
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 األطفال فقد تم افتراض أن الطلب عليها سيكون وفقا  برانسولتقدير حجم الطلب الفعلي على

 :للتقديرات التالية

 

 .  تقوم األسرة عادة  بتوفير تجهيزات المولود القادم بما فيها البرنس قبل الوالدة-

لي لألسرة أو بسبب نس ضمن هذه التجهيزات إما نتيجة الوضع المار  أحيانا ال يكون الب-

 .استخدام التجهيزات الخاصة بإخوة المولود خصوصا في حالة تقارب الفترات بين المواليد

 

ة ما سبق، فقد افترض أن نصف عدد المواليد هم الذين يوفر لهم برنس جديد، اوبمراع

 وحيث أن الزيادة السنوية .برنس ٧١,٥٠٠ هو ٢٠٠١قدر لعام الموعليه فإن حجم الطلب 

فإن حجم %  ٢,٥٥ نسبة ٢٠٠١ – ١٩٩٧الل السنوات خ هعدد المواليد بلغ معدلفي 

 .برنس ٧٥,١٩٠ هو  ٢٠٠٣قدر لعام مالطلب ال
               

   الطلب المتوقع٠٢
 

وبناء % ٢,٥٥نويا بنسبة سيزداد سكما جرى بيانه سابقا فإن حجم الطلب المقدر 

 مبين  هو هو كما نوات الخمسة القادمةالمتوقع خالل السالطلب المستقبلي  فإن عليه 

 ).٤(في الجدول رقم 

 )٤(جدول رقم                           

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ السنة

برنس 

 أطفال

٧٥,١٩٠٧٧,١١٠٩٠,٠٨٠٨١,٠٩٠٨٣,١٦٠٨٥,٢٨٠

 

 قترحة طاقة االنتاجية الملصة المشروع وا ح٣٠٣
 

 االعتبار عدم المبالغة في حصة المشروع من السوق وطبيعة بعينمع  األخذ 

 المقترحة  القصوىالطاقة االنتاجيةفإن   الخاصة بصناعة الملبوساتاريعالمش

  ساعات عمل يوميا و٨ على أساس  وذلكسنويا برنس ألف  ١٨للمشروع هي 
المقدر الطلب من حجم % ٢٣قة المقترحة تمثل نحو اوالط،  السنة/ يوم عمل٣٠٠

 . ٢٠٠٤لعام 



 ١٠

 
 من %٦٥ تمثل  وحدة  ١١٧٠٠سيبدأ المشروع انتاجه في السنة األولى بواقع 

. سنويا% ١٠الطاقة االنتاجية على أن يزداد االنتاج  لغاية السنة الخامسة بمعدل 

السنوات الخمسة تدرج الطاقة االنتاجية للمشروع على مدى ) ٥(ويوضح الجدول رقم 

 :لقادمةا
)٥(دول رقم   

 تدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات التشغيلية الخمسة
 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

%الطاقة االنتاجية   ٩٥ ٨٧ ٧٩ ٧٢ ٦٥ 
١٥,٥٧٠١٧,١٣٠ ١٤,١٦٠ ١٢,٨٧٠ ١١,٧٠٠ برنس أطفال

 المنافسة والتسويق ٤٠٣ 
   حيثبشكل خاصات لمشروع من المستوردالمتوقعة لمنتجات ا المنافسة ستكون 

  .أيضا  يقتصر توزيعه على منافذ  محدودةانتاج محلي محدودهنالك 

 من فهما وجمال التصميم المنتج األساسية في المنافسة هي جودة ان العناصر

 هاما عنصرا كما أن السعر يعتبر ،العناصر الهامة نظرا لكون المنتج يتعلق باألطفال

 .خاصة لذوي الدخل المحدود

 
يع المشروع تسويق منتجاته عن طريف قنوات متعددة ، إضافة لمحالت ويستط

كمت  .  والمحالت المتخصصة بتجهيز الحوامل والمواليدالنوفوتية والمخازن الكبرى

المؤسسات االستهالكية المدنية والعسكرية، كما عن طريق  يمكن تسويق المنتجات

 .يمكن تعيين وكالء في مناطق المملكة المختلفة

 

 يرادات المتوقعة   إلار البيع واسعأ ٥٠٣ 
 

في السوق المحلي بشكل واسع نظرا ألن عامل برانس األطفال تتفاوت أسعار أطقم 

فهنالك االنتاج المحلي الذي يباع ن في تحديد سعر البيع، االجودة والتصميم أساسي

 . دنانير٥ره عن عالقطعة والمستورد الذي يزيد س/ دينار٣,٥للمستهلك بنحو 

 



 ١١

ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة ، وأهمية منح هامش ربح جيد لتجار التجزئة 

  .للبرنس الواحد دينار ٢,٥ا هو عتبر مناسبالذي يفإن اسعار بيع الجملة من المصنع و

 .االيرادات المتوقعة في السنة األولى) ٦(ويوضح الجدول رقم 
 

)٦(جدول رقم   
السنة األولى/المتوقعة اإليرادات السنوية  

 

 دينار/ اإليرادات  العدد المنتج
 ٢٩,٢٥٠ ١١,٧٠٠ برنس أطفال

 
 
 

 

 

 قع المشروع  مو ١٠٤  
 

 الكثافة  ذاتمناطقاليمكن أن يكون موقع المشروع في أية منطقة بالمملكة، خاصة 

 كما يقترح اقامة المشروع ضمن المناطق . كالوسط والشمالالعاليةالسكانية 

 .الصناعية، حيث تتوفر كافة الخدمات الضرورية/فيةالحر
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

  احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها )٧( يبين جدول رقم   

 .ومساحتها

 )٧(دول رقم ج     

 أبنية المشروع ومساحاتها

لبندا  )٢م( المساحة    
 صالة االنتاج ٥٠

  والجاهزةوليةمستودعات المواد األ ٣٠

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٢

 
 

مربع  متر ١٠٠  جمالي المساحة الالزمة للمشروع هي إن أ أعالهيتبين من الجدول 

 .المتر المربع / دينار١٥اقع  دينار وذلك بو١٥٠٠إيجار السنوي لها بنحو ل ويقدر بد
 

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  التصنيعمراحل  ٠١
 

 .اش حسب التصميم والمقاسات المطلوبة قص القم -

 ).البطانة(خياطة الوجه الخارجي مع  الوجه الداخلي  -

 .تعبئة الحشوة وهي مادة البوليستر وخياطة الوجهين -

 .الخياطة النهائية وتثبيت السحاب -

 . والكويلمعاينة والتفتيشا -

 .التغليف -
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٠٢
  

 الالزمة وتكلفتها  والمعدات احتياجات المشروع من اآلالت ) ٨( جدول رقم اليبين 

 شاملة التركيب والتشغيل

 )٨(                     جدول رقم      

                تكلفة المعدات والتجهيزات    

 دينار/الكلفة      العدد البند
 ٩٠٠ ١ مقص كهربائي

 ١,٥٠٠ ٥ ماكنة خياطة 

 ٥٠٠  جطاوالت وكراسي لالنتا

 ٣٠٠   متنوعة وأدواتعدد

 ٣,٢٠٠  المجموع
 

 

 



 ١٣

 

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

 
  القوى العاملة واألجور السنوية٥٠٤

 
 .العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) ٩(يبين جدول رقم 

 )٩(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 الراتب الشهري العدد الوظيفة

 دينار

 الراتب السنوي
 دينار

 ٣٫٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني قص 

 ٦,٠٠٠ ١٠٠ ٥ عمال خياطة

 ١١,٤٠٠  ٧ المجموع
جور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة ألاتب وايضاف للرو

 %.١١نسبتها 
 
 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٦٠٤
 
   المواد األولية٠١

 
 بما في ذلك فواقد  والمستلزمات لكميات التالية من القماشل  البرنسيحتاج انتاج ا

 : أللبسة القص المعتادة في صناعة ا
 
 متر ٠,٧٢٥ركيبية للوجه الخارجي من البرنس، ويحتاج البرنس الى أقمشة ت  -

  متر٢,٤عرض رول القماش هو أن  متر طولي حيث ٠,٣٠٢أي ما يعادل بع مر

 . دينار للمتر الطولي من القماش١,١وبمعدل سعر 



 ١٤

 متر مربع وتعادل ٠,٦٢بلون ابيض ويحتاج البرنس الى  قماش بطانة داخلية  -

 ٠,٧٥ متر وبمعدل سعر ٢,٤ث ان عرض رول القماش هو  متر طولي حي٠,٢٦

 .دينار للمتر الطولي

  .كغم /  دينار ٠,٩٠ للبرنس وبسعر  غم٣٠٠ وبمعدل بوليسترال   من   حشوة-

 . دينار للبرنس٠,١٣سحابات وخيوط خياطة ومواد تغليف وبمعدل اجمالي تكلفة  -

اد األولية ومستلزمات ياجات المشروع من الموتاح)  ١٠(ويوضح الجدول رقم 

 .التغليف في السنة األولى
 

 )١٠(جدول رقم          

 السنة االولى/  ومستلزمات التغليفالمواد األولية              
 

 البنـــد الكمية دينار
 قماش تركيبي  متر طولي٣,٥٣٣ ٣,٨٨٦

 قماش بطانة  متر طولي٣,٠٤٢ ٢,٢٨٢

 حشوة بولستر  كغم٣,٥١٠ ٣,١٦٠

  وسحابات وتغليفخيوط   ١,٥٢١

 المجموع  ١٠,٨٤٩

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

 التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة الضرورية الخدمات )١١(يوضح الجدول رقم 

 .االنتاجية األولى
 

)١١(جدول رقم   

 السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات                    

سنة/دينار شهر/دينار  دالبن   
 الكهرباء ٥٠ ٦٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 المجموع ٦٠ ٧٢٠



 ١٥

  
 
 
 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٧٠٤
 

ثالثة اشهر بدء من تسجيل وترخيص  من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 .المشروع واختيار الموقع وتوريد الماكينات 

   
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٢(جدول رقم                                 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                       

دينار/التكلفة  البند 
 المعدات واآلالت ٣,٢٠٠

 أثاث ٥٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ٣,٨٠٠

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

تكاليف دينار وتشمل  ٥٠٠شغيل  حوالي التأسيس وما قبل التتبلغ مصاريف 

   .ومصاريف متفرقة اخرىالتسجيل  ورخصة المهن 

 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

يمثل احتياجات المشروع لدورة دينار   ٢,٢٧٧ال العامل حوالي   يبلغ رأس الم

  .  واحد شهرإنتاجية مدتها
 

 الدراسة المالية-٥



 ١٦

:تكاليف التشغيل  ٤٠٥  

 )١٣(ل رقم جدو                            

 السنة األولى/  تكاليف التشغيل السنوية           
 دينار

 
 البند

مواد أولية  ١٠,٨٤٩

 بما فيها الضمان االجتماعيرواتب وأجور   ١٢,٦٥٤

 إيجارات ١,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ٧٢٠

أخرىمصاريف تشغيلية  ١,٦٠٠

المجموع ٢٧,٣٢٣

 

  تكاليف المشروع ملخص  ٥٠٥  
 

 )١٤(جدول رقم                 

 تكاليف المشروع  ملخص         

 البنــــــد دينار
 الموجودات الثابتة ٣,٨٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,٢٧٧

اجمالي تكاليف المشروع ٦,٥٧٧

 
 

 

 

 

 

 



 ١٧

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥

 
فتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم إ

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي  ٣,٠٠٠

 وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى%. ١٠

تبلغ نسبة القرض . هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. سماح 

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٦المقترح حوالي 

 

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

 -:سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع  لعشر 

 

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

 .ستكون نقدية 

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

 .لإليرادات

 %.٥ة تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجور السنوي

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  قادر

 

 

 



 ١٨

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

 :والتي تبين ما يلي

 
 دينار  ٩٦٢ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين            يتوقع   -

 .دينار في السنة الخامسة ٥,١٨٢و 

تبلـغ قيمـة    . بما فيهم صاحب المشـروع    لسبعة عاملين   سيوفر المشروع فرص عمل      -

المشروع في الضمان االجتمـاعي       بما فيها مساهمة     الرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 .دينار في السنة الخامسة ١٥,٣٨١ينار في السنة األولى ترتفع الى   د١٢,٦٥٤

في السـنة   % ٩٧,٦في السنة األولى    % ١٥,٥ ح نسبة العائد على اإلستثمار بين     تتراو -

 %.٩٧,٦%  ٢٦,١ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ١١,٢٩٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٥٢,٨بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ٢,٦حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

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

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

 إلرتفاع تكاليف   ا حساس ان المشروع يعتبر   الالزم للحكم على جدوى المشروع، إال        األدنى

األمر الذي يتطلب مراعـاة     % ١٠أو انخفاض اسعار البيع بنسبة      % ٢٠التشغيل بنسبة   

  .ذلك عند االنفاق على تكاليف اتلشغيل او تحديد اسعار البيع

 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

  الماليةمالحقال٨٠٥



 ١٩

 

 

 

 



الموقع المقترح
عام

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

29,25032,17535,39338,93242,825المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

10,84911,93413,12714,44015,884تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,5001,6501,8151,9972,196تكاليف المصنع التشغيلية

21,67323,37425,22227,23029,414مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
7,5778,80110,17111,70213,411الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

240264290319351مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
340374411453498مصاريف أخرى

5,6505,8996,1646,4466,748مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
395395395395395اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,1456,3936,6586,9417,243مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,4322,4073,5124,7606,168الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

30025119713772الفائدة على القرض
1,1322,1573,3154,6236,096الربح قبل الضريبة

170323497693914الضريبة على األرباح
9621,8332,8183,9295,182األرباح الصافية

%54%59%65%73%81نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 24,88024,29123,85623,55123,358نقطة التعادل

%55%60%67%75%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,20010.00320معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
395المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,2772,2770رأس المال العامل المطلوب

6,5773,5773,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
برانس أطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
29,25032,17535,39338,93242,825المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
29,25032,17535,39338,93242,825المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
3,577حقوق الملكية

3,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3731,4901,6601,8922,195الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
6,57730,62333,66537,05240,82345,020مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
3,800مجموع اإلستثمارات

90421,67323,37425,22227,23029,414التكاليف التشغيلية المباشرة
5,6505,8996,1646,4466,748إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
30025119713772الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
170323497693914الضريبة

5,20427,79329,84732,08034,50737,148إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3732,8303,8184,9736,3167,872صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
491541595654719أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
491541595654719إجمالي دفعات سداد القرض

1,3732,3393,2774,3785,6627,152رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08491,6172,4863,4674,572توزيعات األرباح

1,3731,4901,6601,8922,1952,580صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
برانس أطفال



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3731,4901,6601,8922,1952,580النقد

00000المدينون
904904904904904904المخزون

2,2772,3942,5642,7963,0993,484إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

3,200األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
3,8003,8003,8003,8003,8003,800إجمالي األصول الثابتة
3957901,1851,5801,975اإلستهالك التراآمي

3,8003,4053,0102,6152,2201,825القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
6,5776,1995,8745,6115,4195,309مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4915415956547190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4915415956547190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

25091968137371900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
25091968137371900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
3,5773,5773,5773,5773,5773,577رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1133296601,123األرباج المجمعة
113216332462610الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

3,5773,6903,9064,2374,7005,309مجموع حقوق الملكية
6,5776,1995,8745,6115,4195,309مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %97.6%72.5%50.2%31.2%15.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%97.6%83.6%66.5%46.9%26.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.44.34.34.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
برانس أطفال



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%6,57710تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %3,57710مساهمة صاحب

%3,00012القروض

%75%45.6القرض الى التكاليف %

%15%54.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

9621,8332,8183,9295,182صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %14.2%11.9%9.4%6.7%3.9الربح قبل الضريبة

%97.6%72.5%50.2%31.2%15.5معدل العائد على اإلستثمار %

%97.6%83.6%66.5%46.9%26.1معدل العائد على حقوق الملكية %

4.44.34.34.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

24,88024,29123,85623,55123,358نقطة 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 11,288-1,4532-11,29310,87610,4594,920صافي القيمة الحالية

IRR !NUM#%12.0%6.8%29.6%45.4%48.9%52.8معدل العائد الداخلي

B/C 0.5-2.62.52.31.70.81.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

23,987

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

53.4%

64.1%

3.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

برانس أطفال

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,945

9.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR52.8%معدل العائد الداخلي

NPV11,293صافي القيمة الحالية

B/C2.6اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR48.9%معدل العائد الداخلي

NPV10,876صافي القيمة الحالية
B/C2.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR45.4%معدل العائد الداخلي

NPV10,459صافي القيمة الحالية
B/C2.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.6%معدل العائد الداخلي

NPV4,920صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR6.8%معدل العائد الداخلي

NPV-1,453صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.0%معدل العائد الداخلي

NPV2صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-11,288صافي القيمة الحالية
B/C-0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,2040-5,204

11,3731,927554

21622,9022,740

31764,0073,831

41915,2555,064

520714,08213,875

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,7240-5,724

11,3731,927554

21622,9022,740

31764,0073,831

41915,2555,064

520714,26414,057

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

06,2450-6,245

11,3731,927554

21622,9022,740

31764,0073,831

41915,2555,064

520714,44714,240



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,2040-5,204

11,373465-908

21621,2941,131

31762,2372,061

41913,3093,118

520711,81211,604

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,2040-5,204

11,373-998-2,371

2162-315-478

3176468292

41911,3621,171

52079,5419,334

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,2940-5,294

11,510-805-2,315

2179-25-204

3194868675

42101,8881,678

522810,76710,539

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,3850-5,385

11,647-3,538-5,185

2195-2,952-3,147

3211-2,270-2,481

4229-1,480-1,709

52497,4527,204
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