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

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

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

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

 
اسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي در    

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

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .حتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة ت

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 
 

 ٣ 

  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 خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 
   ٢. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

   ٣. ٣ والتسويق المنافسة
   ٤. ٣ اإليرادات المتوقعةوأسعار البيع 

 .٤ الدراسة الفنية  
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤  البناء 
   ٣. ٤ االثاث والتجهيزات

   ٤. ٤ وسائط النقل
   ٥. ٤ المواد االولية والتكلفة المتوقعة
   ٦. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية

   ٧. ٤ ةيالخدمات الضرور
   ٨. ٤ رة الزمنية لتنفيذ المشروعالفت

 .٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى

   ٢. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل
   ٥٠٥ تكاليف المشروع

   ٦٠٥ وسائل التمويل واالسس والفرضيات
   ٧٠٥ شرات والكشوف الماليةملخص المؤ

   ٨٠٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

   بيت ايواء ورعاية كبار السن اسم المشروع
 زرقاءال ،     عمان، اربد   المقترحموقع المشروع

   بيت إيواء وعضوية بخدمات متكاملة منتجات المشروع

 شخص ١٣ األيدي العاملة

 دينار ٥٥,٣٠٢ الكلي االستثمار

 دينار ٣٨,٨٧٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٣١,٢ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٧ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنة ٣ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 إيواء ورعاية كبار السن



 
 

 ٥ 

 
 

 

 
 
  وصف المشروع١-٢
  

كني في موقع هادئ ضمن ضواحي إن مشروع بيت ايواء ورعاية كبار السن عبارة عن مبنى س

يقدم المشروع غرفة منفردة لكل نزيل والغرفة مؤثثة ) . عمان،الزرقاء،اربد(التجمعات السكانية الكبرى 

 بأثاث مناسب الستعمال النزالء بالنظر لظروفهم الصحية واالجتماعية
 

تاء مما يوفر إقامة بد أن يراعى في المشروع تهيئة الجو المناسب من حيث التدفئة في فصل الش ال

وبنفس الوقت البد من العناية  . صحية ومريحة للنزالء في غرفهم أو في صاالت الطعام أو الجلوس

بنظافة البيت وتصميم البناء بطريقة تأخذ بعين االعتبار احتياجات كبار السن وتقديم المساعدة للنزالء 

ة للعناية بالنزالء وصحتهم وفحصهم في هذا المجال باإلضافة إلى وجود طبيب بدوام جزئي وممرض

اجواء اجتماعية " بيت االيواء "باختصار يجب أن يقدم . بشكل دوري ومتابعة تناولهم األدوية والعالجات

أصدقاء ( كذلك سيقدم بيت اإليواء خدمة العضوية لعدد محدود . دافئة بحيث يشعر النزيل انه في بيته

 .مهم في بيت اإليواء ويعودون في اليوم التاليبحيث يمضي هؤالء األعضاء يو) النزالء 
 

يتوقع من . يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من القطاعات الطبية والسياحية والفندقية 

كذلك يتوقع منه . تعيين كادر مؤهل إلدارة وتشغيل البيتعلى المشروع و المستثمر اإلشراف المباشر

 .يل الجزئي بما فيه التجهيز وتقديم المعدات والتشغيلالمساهمة في رأس المال عن طريق التمو

 

يتطلب المشروع أن يتم تسجيل بيت االيواء لدى وزارة التنمية اإلجتماعية بحيث يتم الحصول على 

الترخيص والموافقة على البناء الذي سيخصص للمشروع إضافة للمتطلبات االخرى واالستمرار بتزويد 

يمكن أن يتطلب المشروع موافقة وزارة الصحة على األطباء . لالزمةالوزارة دورياً بالمعلومات ا

 . واألخصائيين والممرضين الذين سيعملون في المشروع
 

 

 

ةالمقدم. ٢
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 .  مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

بالرغم من قوة الترابط األسري في العائالت األردنية وقيام بعض العائالت بترتيب سكن ذويهم من كبار 

لمنازل أو بقائهم في سكنهم وترتيب خدمة متواصلة لهم وزيارتهم واالطمئنان ما معهم في ااالسن 

 . عليهم إال ان الحاجة لدى بعض العائالت إليواء كبار السن بدأت تبرز وتزداد في السنوات األخيرة
 

ن مة مئإن الخدمة المقدمة حالياً في بعض المراكز إما أنها غير كافية من حيث توفرها أو أنها غير مال

 ولهذا تأتي الحاجة إلقامة بيت إيواء ورعاية كبار السن حيث يتم تقديم خدمة متكاملة حيث النوعية،

فباإلضافة إلى . يشعر معها النزيل بأنه يعيش في بيته وأنه وبنفس الوقت يمضي وقتا مفيدا وممتعا

يطالع أو يمضي و أاإلقامة، بظروف معيشية مريحة، فان النزيل يمارس هواياته أو يمارس الرياضة 

أمسية موسيقية أو ترفيهية وبنفس الوقت يحظى بالرعاية الصحية الالزمة ولذلك يشكل مشروع بيت 

ايواء ورعاية كبار السن تغييرا في أسلوب تقديم خدمة رعاية كبار السن من حيث شمولية الخدمة 

 .     وتميزها عما هو موجود حالياً
 

 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 في منطقة هادئة في أحد ضواحي التجمعات السكانية الكبرى ح اقامة المشروعيقتر

يشكل الموقع الهادئ والجميل مكانا مناسبا يساعد في تأقلم النزالء وتغلبهم على  ) .عمان،الزرقاء،إربد(

موقع تعتبر البنية التحتية للمشروع من األمور الرئيسة الختيار . صعوبة االبتعاد عن أقربائهم وذويهم

 .المشروع 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٧ 

 

 

 

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١-٣
  

يهدف المشروع إلى تقديم خدمات إقامة ورعاية كبار السن بشكل يتميز عن المراكز القائمة حالياً ويقترح 

 " . بيت إيواء ورعاية كبار السن"أن يطلق على المشروع اسم 
 

 الخدمات وعلى صالة رياضية فة الى اإليواء والطعام، تشتمل خدمات المشروع باالضايقترح أن 

الصحية من خالل الفحص الدوري وحفظ ملف صحي لكل نزيل وتحديثه دورياً والتعاقد مع االخصائين 

كما يمكن أن يرتبط بيت االيواء . الذين عالجوا النزالء سابقاً ودعوتهم لزيارة النزالء بشكل دوري

 متلفز مع أحد المستشفيات لإلشراف على الوضع الصحي للنزالء عند مستقبالً من خالل نظام اتصال

 . ةالحاالت االضطراري
 

كما يقدم بيت االيواء خدمات ترفيهية متمثلة بحفالت في مناسبات األعياد وأعياد الميالد وغيرها 

ن بيت كما يتضم. يحضرها أقارب النزالء أو في أمسيات ثقافية أو ترفيهية يمكن عرض األفالم فيها

 . االيواء مكتبة ومجموعة أجهزة كمبيوتر متصلة باالنترنت
 

لذلك ستكون عملية . بعبارة أخرى فإن المشروع يمثل نادياً فعالً لتقديم خدمات اإلقامة والرعاية الصحية

اختيار العاملين في بيت االيواء مهمة حتى يتحول جو بيت االيواء إلى جو عائلي ودي دافئ وهذا من 

 .يا المشروع والذي يجب أن يكون شعاراً واستراتيجية واضحةأهم مزا
 

يمكن أن يشارك في بيت االيواء أعضاء آخرين غير مقيمين بحيث يمضون فترات الصباح أو المساء 

هؤالء األعضاء يساهمون في . ما رياضية أو ثقافية أو ترفيهية ويعودون لمنازلهم بعدهاإفي نشاطات 

نهم ليسو في دار لإليواء أو ملجأ المشروع حيث يشعر األعضاء النزالء إطفاء صبغة النادي على ا

 . للعجزة أو بيت للمسننين وإنما هم في نادي مخصص لكبار السن

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٨ 

 
 
  حصة المشروع من السوق والطاقة االستيعابية٢-٣

 : في المملكة لبعض دور المسنين والمراكز ذات العالقةا ملخصفيما يلي  

  :على النحو التالي شقة ٩٠جمالي اشة مع العناية الطبية للمسنين بخدمات الشقق المفرو -

 جوهرة عمان ←

 شقق ابن خلدون ←

 رغام للشقق المفروشةض ←
 

 . دنانير يوميا١٠ً الالزمة بمعدل  سعر الخدمة المقدمة حسب العنايةتتراواح

 -:بيت رعاية المسنين بعمان  -
 .ا دينار شهري٣٠٠- ٢٥٠ بدل اقامة سرير وب٢٠سعة 

 -: االجتماعيةالتنميةكز وزارة امر -
.  مركزلكل   شخصاً   ٤٠ بمعدلرعاية المسنين   بختص  ت  مراكز ٨تدير وزارة التنمية اإلجتماعية     

نها تقدم هذه الخدمات مجانا لبعض الحـاالت        أوتتقاضى الوزارة رسوما رمزية لقاء ذلك، كما و       

 .المحتاجة 

 . شخصا٤٠ويوفر الخدمة ل :  مركز الحسين لرعاية المسنين -
 
 

 تم تحليل السوق باإلعتماد على المؤشرات الديموغرافية ذات العالقة بالفئات المستهدفة كمعدل النمو 

 . المؤشرات االقتصادية العامة كمعدل الدخل السكاني،الجنس، الفئات العمرية إضافة إلى
 

 في المملكة  سنة٦٥ عن  بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أن نسبة األشخاص الذين تزيد أعمارهمتظهر

 يتبين) عمان وأربد والزرقاء(وبتطبيق هذه النسبة على عدد سكان المدن الرئيسية الثالثة % ٢,٧هي 

فترض وبا.  نسمة ألف١٠٠ يناهز  سنة في المدن الثالثة٦٥ السكان الذين تزيد اعمارهم عن  عددان

عائلية وتوفر االمكانات المادية لدفع  مؤهلين لعضوية بيت االيواء ،  من حيث الظروف الفقط% ١أن 

 لكل من ٢٥٠ في عمان و ٥٠٠ شخص منهم تقريبا ١,٠٠٠عضوية بيت االيواء ، نحصل على نحو 



 
 

 ٩ 

 شخص منهم تقريبا ٥٠٠٠أي % ٥أما األعضاء اآلخرين غير المقيمين فيقدرون بنحو  .اربد و الزرقاء

 . لكل من اربد و الزرقاء ١٠٠٠ في منطقة عمان و ٣٠٠٠

 
 

 حتى  عضو٥٠ غرفة و االعضاء غير المقيمين عن ٢٥يقترح أن ال يزيد عدد الغرف لبيت االيواء عن 

ال يكون حجم بيت االيواء كبيراً ويتأثر سلبا مستوى الخدمات المقدمة للنزالء وبنفس الوقت حتى يظل 

 . جو بيت االيواء بيتي عائلي
 

ة بالنسبة للمستهلك مميزلمشروع المقترح تعتبر  اخدماتن أمع مراعاة حجم السوق الفعلي ومالحظة 

 وبالتالي هناك فرصة تعتبر مناسبة) عضو٥٠ و   نزيل٢٥(فان الطاقة االستيعانية المقترحة للمشروع 

يتوقع أن تتدرج الكفاءة الخدمية السنوية . إلقامة أكثر من مشروع  لبيت االيواء في مناطق مختلفة

 -:للمشروع كما يلي
 

 

         االعضاء   النزالء   استغالل الطاقة الخدمية    السنة
 ٣٥ ١٨ %٧٠ األولى

 ٤٠ ٢٠ %٨٠ الثانية

 ٤٥ ٢٣ %٩٠الثالثة ومابعد

 

 والتسويق المنافسة  ٣-٣
 

يستطيع المتابع ألمور الخدمات االجتماعية المقدمة لكبار السن أن يجزم أن بيوت اإليواء أو مساكن 

أما اآلن فتوجد بعض البيوت والمساكن . ن معروفة في األردن منذ سنوات قليلةالعجزة والمسنين لم تك

تقدم هذه المراكز خدمة اإليواء . والتي تديرها الجمعيات الخيرية وخاصة في عمان واربد والزرقاء

ما إوي أشخاصا ليسو مسنين ولكنهم أ أن بعض هذه المراكز تعلماوالطعام والرعاية الصحية للنزالء 

 .ن إعاقة بسيطة أو لديهم مشكالت نفسيةمعاقي
 

 

 
 



 
 

 ١٠ 

 

 

  المتوقعةاإليرادات  البيعسعار أ٤-٣
 

 دينار ٣,٠٠٠في بيت االيواء بحدود ) المقيمين(يقترح بأن تكون رسوم عضوية األعضاء النزالء 

كما أن ) شاملة وجبة غذاء(  دينار سنوياً ١,٠٠٠سنوياً وأن تكون عضوية األعضاء غير المقيمين 

 الخدمات الخاصة المقترحة مثل الحفالت الترفيهية والخدمات الثقافية وغيرها من النشاطات يمكن بعض

 واحتسب حسب نفس  دينار شهرياً ٥٠٠بواقع ) ينار د٦٠٠٠(أن تشكل دخال اضافيا تم تقديرة بـ 

 . نسبة التدرج الخدمي السابقة

 

 : للسنوات القادمة )بالدينار ( اإليرادات السنوية المتوقعةيبين الجدول التالي
 

 

 السنة
االيراد السنوي

 من النزالء

االيراد السنوي

من االعضاء

االيراد السنوي من

 النشاطات االخرى
 االيراد االجمالي السنوي

 دينار ٥٤,٠٠٠٣٥,٠٠٠٤,٢٠٠٩٣,٢٠٠ األولى
 دينار ٦٠,٠٠٠٤٠,٠٠٠٤,٨٠٠١٠٤,٨٠٠ الثانية

 دينار ٦٩,٠٠٠٤٥,٠٠٠٥,٤٠٠١١٩,٤٠٠ الثالثة وما بعد

 

 

 
 
 

 المشروع  موقع ١-٤
 

يقترح إقامة المشروع في منطقة ضواحي مناطق عمان والزرقاء وإربد وذلك لمالئمة هذه المناطق  

قرب من التجمعات والتسهيالت، التكميلية، الخدمات وال، التحتيةللمشروع لما توفره من البنية 

اقامة المشروع ضمن بناء مستأجر تتوفر فيه حديقة يقترح . مالة المدربةالمستهدفة اضافة الى توفر الع

 .مناسبة 

 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

 ١١ 

 

 

 
 

  : البناء والتجهيزات٢-٤
 

وسيكون في الغالب متعدد الطوابق ويفضل ان يكون  ٢م١٠٠٠ تقدر احتياجات المشروع من البناء ب

 يوفر البناء غرف مستقلة على ان.مؤلفا من طابقين على ان تتوفر فيه التدفئة المركزية والمصعد 

 :للنزالء مزودة بحمامات خاصة ويتوقع ان يتم توزيع استخدام مساحات البناء كما في الجدول التالي
 

 

 توزيع مساحات البناء 

 

 ٢م٥٠٠ ٢٥ النزالء وعددها رفغمساحة 

 ٢م١٠٠ )مطعم، حفالت(صالة متعددة االستعمال 

 ٢م٥٠ صالة رياضية 

 ٢م٧٥ تقبال، تمريض، اسرةداإغرف 

 ٢م٧٥ )غسيل، حمام(غرف خدمات 

 ٢م٥٠ )منامة(غرف العاملين 

 ٢م١٥٠ موزعاتممرات و
 

باإلضافة إلى متطلبات المبنى من حيث المواصفات والتصاميم والمرافق والتي يجب أن تكون بمواصفات مناسبة 

خاصة أن منهم من يستعمل الكراسي يجب استئجار البناء المالئم ليأخذ بعين االعتبار احتياجات كبار السن و

 ةيتحمل المؤجر تكلفة تجهيز البناء بما يتالءم مع طبيعة المشروع حسب الشروط الالزم. المتحركة أو العكازات

 يتوقع ان يقوم صاحب المشروع ببعض األعمال التكميلية للبناء على نفقته الخاصة مثل .من الجهات المختصة 

وقد قدرت كلفة تلك األعمال بمبلغ . مرات خاصة الحتياجات كبار السن وغيرهاأعمال خارجية في الحديقة وم

  . دينار٢,٥٠٠

 

 



 
 

 ١٢ 

 

 

 :التجهيزاتواألثاث  ٣-٤
 

وصاالت للطعام والجلوس والخدمات وصالة رياضة لإلقامة بيت االيواء المقترح على غرف يشتمل 

خدمات ال يشتمل كذلك على. ية كذلك يتضمن مكتبة بشكل يقترب كثيرا من الخدمات الفندق.وحديقة

كما يقدم . الصحية من خالل الفحص الدوري والتعاقد مع االخصائين بشكل يقترب من الخدمات الطبية

بيت االيواء خدمات ترفيهية متمثلة بحفالت في مناسبات يحضرها أقارب النزالء أو في أمسيات ثقافية 

وعليه يبين الجدول التالي احتياجات . ياحيةأو ترفيهية بشكل يقترب من الخدمات الترفيهية و الس

 :المختلفةالتجهيزات المشروع من األثاث و

 

دينار/التكلفة األجهزة

 ١٢,٥٠٠الغرفة/ دينار٥٠٠بمعدل ) غرفة٢٥(سرة والخزائن ومحتويات عرف النزالءألا

 ٢,٠٠٠ تجهيز صاالت رياضية 

 ٤,٠٠٠ دوات طعامأيز مطابخ وهتج

 ٤,٠٠٠  وصاالت ترفيهية وغرفة طعام تجهيز مسارح

 ٣,٠٠٠ تجهيز مغاسل

 ٤,٠٠٠ تجهيز مكتبة وأجهزة كمبيوتر 

 ٢,٥٠٠ االجهزة المكتبية والمكاتب لإلدارة

 ٢,٥٠٠ تجهيز مقاعد الحديقة ومستلزماتها

 ٣٤,٥٠٠المجموع
 

 : وسائط النقل٤-٤
 . دينار١٠,٠٠٠ راكب بكلفة ٢١تم افتراض شراء سيارة باص مستعمل سعة 

 

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٥-٤
 



 
 

 ١٣ 

تتمثل المواد األولية بالطعام والشراب الذي يقدم للنزالء واألعضاء باإلضافة الى المستهلكات ومواد التنظيف ، 

  وجبات يوميا٣ًوقد تم تقدير المواد األولية على أساس عدد الوجبات التي يتم تقديمها للنزالء واألعضاء بواقع 

 -:النزالء ووجبة واحدة لألعضاء، وعلى إعتبار معدل تكلفة الوجبة دينار واحد وكما في الجدول التالي 

 

 

 

 

 دينار/ التكلفة  دينار/السعر للوحدة  الكمية السنوية المادة

 ٣٢,٤٨٥ ١,٠٠٠ ٣٢,٤٨٥ وجبة النزالء واألعضاء

 ٢,٠٠٠-مقطوعمستهلكات تنظيف أخرى

 ٣٤,٤٨٥  السنويالمجموع

 

 . دنانير٤٤,١١٠ دينار وللسنة الثالثة ٣٨,٧٥٠هذا ويتوقع تصل كلفة المواد األولية للسنة الثانية الى 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦-٤
 

 الخبرة الفنية الالزمة لهذا ديه يكون ليفضل ان وعليهمباشرة الصاحب المشروع االشراف يتولى س

 .  خبرة في هذا المجال كادر مؤهل و ذو و تعيين العمل
 

 -:في الجدول التالي  مبينكما هو شخص ١٣ الى كادر مكون من يقدر أن يحتاج المشروع 

 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الدائمة تكاليف اإلدارة والعمالة
 ١٣٠٠٣,٦٠٠ صاحب المشروع / مدير البيت

 ١٢٠٠٢,٤٠٠ محاسب/ اداري 
 ١١٢٠١,٤٤٠سكرتيرة و استقبال
 ٢٨٥٢,٠٤٠عامل نظافة وخدمات

 ١١٥٠١,٨٠٠ مشرف صاالت 
 ٢١٥٠٣,٦٠٠ ممرضه

 ١١٥٠١,٨٠٠مشرف إجتماعي



 
 

 ١٤ 

 ١١٠٠١,٢٠٠  ليليمناوب 
 ٢١٥٠٣,٦٠٠ مع المساعدينطابخين
 ١١٤٠١,٦٨٠ سائق

 ٢٣,١٦٠ المجموع
 

 %. ١١الضمان اإلجتماعي ونسبتها هذا ويضاف الى الرواتب واألجور مساهمة المشروع في 
 

 : الخدمات الضرورية ٧-٤
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٠٠٠ المياه
 ١,٨٠٠الكهرباء
 ٢,٥٢٠)تدفئة و باص و غاز منزلي (الوقود

 ٥,٣٢٠المجموع
 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨-٤
 

ء من اختيار الموقع واجراء التعديالت  اشهر بد٦ – ٤يتوقع ان يحتاج المشروع الى فترة تتراوح بين 

الالزمة على البناء من قبل المالك والحصول على التراخيص وتزويد المشروع باألثاث والتجهيزات 

 . الالزمة

 

 

 

 : تكاليف التشغيل للسنة األولى١-٥

 دينار/ التكاليف البند

 ٣٤,٤٨٥ المواد األولية

 ٢٥,٧٠٨ الرواتب واألجور

 ٥,٣٢٠ يةالخدمات الضرور

 ١٢,٠٠٠ ايجارات

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٥ 

 ٧٢٠ مصاريف تسويق

 ٣,٣٩٤ مصاريف تشغيلية اخرى

 ٨١,٦٢٧ المجموع
 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/ التكاليف البند

 ٢,٥٠٠  البناءتعديالت 

 ٣٤,٥٠٠ التجهيزات األثاث و

 ١٠,٠٠٠ باص نقل

 ٥٠٠ )الخ...تأمين كهرباء،ماء،تلفون(تأمينات مستردة 

 ٤٧,٥٠٠ المجموع
 
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣-٥
 

 دينار وتغطي رسوم التسجيل والتراخيص ١,٠٠٠قدرت مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل بمبلغ 

 .ومصاريف متفرقة أخرى
 

 

  رأس المال العامل٤-٥
 

وقد بلغ . يلية مدتها شهر واحدعلى اساس دورة تشغتم إحتساب راس المال العامل للسنة األولى 

 . دينار٦,٨٠٢

  

  المشروع تكاليف ٥-٥
 

 دينار/القيمةالبند



 
 

 ١٦ 

 ٤٧,٥٠٠كلفة الموجودات الثابتة
 ١,٠٠٠مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 ٦,٨٠٢راس المال العامل

 ٥٥,٣٠٢ المجموع
  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥

 

إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من ألغراض هذه الدراسة تم 

 دينار، يسدد على ٣٠,٠٠٠التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٤تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

 

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

 -:ر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التاليةالمشروع  لعش

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت التشغيل ستكون نقدية 

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم إحتسا

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 



 
 

 ١٧ 

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

 :يلي

 

دينار و  ١,٢٠١يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 . في السنة الخامسة دينار٧,٠٦٢

تبلغ قيمة .  عامال وموظفا بما فيهم صاحب المشروعلثالثة عشرسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٥,٧٠٨الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة  المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة٤٣,٢٤٨الى دينار في السنة األولى ترتفع 

في السنة الخامسة % ١٥,١في السنة األولى و % ٢,٤العائد على اإلستثمار بينتتراوح نسبة  -

 %.١٥,١و % ٤,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. للتشغيل التجاري

 . دينار٣٨,٨٧٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣١,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧حالية لإليرادات الى اإلستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

 . سنوات   ٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب تتراوح بين  -

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

او انخفاض % ٢٠  حساسا إلرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة المشروع يعتبرلمشروع، إال أنجدوى ا

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عن اإلنفاق على تكاليف التشغيل او تحديد %١٠اسعار البيع بنسبة 

 .اسعار البيع

 

 

 

 

 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

  المالحق المالية٨٠٥



 
 

 ١٨ 

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 خص االستنتاجات والمعايير الماليةمل )٤

 
 

 



الموقع المقترح
عمان وإربد والزرقاء

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

93,200104,800119,400119,400119,400المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

34,48538,75044,11046,31648,631تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
15,18515,94416,74117,57818,457تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,3047,4877,6747,8668,062تكاليف المصنع التشغيلية

56,97462,18168,52571,75975,151مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
36,22642,61950,87547,64144,249الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
10,52311,04911,60112,18112,791رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720738756775795مصاريف البيع والتسويق
6062636566قرطاسية
12,00012,00012,00012,00012,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,3841,4181,4541,490مصاريف أخرى

24,65325,23225,83926,47527,142مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,7726,7726,7726,7726,772اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

31,62432,20432,81133,44734,113مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,60210,41618,06414,19410,136الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
1,6027,90716,09612,8209,416الربح قبل الضريبة

4001,9774,0243,2052,354الضريبة على األرباح
1,2015,93012,0729,6157,062األرباح الصافية

%77%70%64%76%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 89,07985,35781,62487,26993,991نقطة التعادل

%79%73%68%81%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

34,5006.675,172األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
6,772المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,8026,8020رأس المال العامل المطلوب

55,30225,30230,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بيت إيواء ورعاية آبار السن



الموقع المقترح
عمان وإربد والزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
93,200104,800119,400119,400119,400المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
93,200104,800119,400119,400119,400المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
25,302حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,9286,70711,83120,10026,301الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
55,30297,128111,507131,231139,500145,701مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
47,500مجموع اإلستثمارات

2,87456,97462,18168,52571,75975,151التكاليف التشغيلية المباشرة
24,65325,23225,83926,47527,142إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
4001,9774,0243,2052,354الضريبة

51,37485,02791,898100,356102,813105,366إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,92812,10119,60930,87536,68740,335صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

3,9287,18814,20424,92930,14733,140رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04812,3724,8293,8462,825توزيعات األرباح

3,9286,70711,83120,10026,30130,315صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بيت إيواء ورعاية آبار السن



الموقع المقترح
عمان وإربد والزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,9286,70711,83120,10026,30130,315النقد

00000المدينون
2,8742,8742,8742,8742,8742,874المخزون

6,8029,58114,70522,97429,17533,189إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

0األجهزة والمعدات
34,500األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
47,50047,50047,50047,50047,50047,500إجمالي األصول الثابتة
6,77213,54320,31527,08733,858اإلستهالك التراآمي

47,50040,72833,95727,18520,41313,642القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
55,30251,10949,26250,55949,78846,831مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4,9145,4055,9466,5407,1940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4,9145,4055,9466,5407,1940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

25,08619,68113,7357,19400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
25,08619,68113,7357,19400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
25,30225,30225,30225,30225,30225,302رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7214,27911,52217,291األرباج المجمعة
7213,5587,2435,7694,237الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

25,30226,02329,58136,82442,59346,831مجموع حقوق الملكية
55,30251,10949,26250,55949,78846,831مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.1%19.3%23.9%12.0%2.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.1%22.6%32.8%20.0%4.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.53.54.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بيت إيواء ورعاية آبار السن



الموقع المقترح

عمان وإربد والزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%55,30210تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %25,3023مساهمة صاحب

%30,00012القروض

%30%54.2القرض الى التكاليف %

%25%45.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

1,2015,93012,0729,6157,062صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %7.9%10.7%13.5%7.5%1.7الربح قبل الضريبة

%15.1%19.3%23.9%12.0%2.4معدل العائد على اإلستثمار %

%15.1%22.6%32.8%20.0%4.6معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.53.54.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.40.20.0الديون

89,07985,35781,62487,26993,991نقطة 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 27,712-2,3815,583-38,87734,51430,15018,248صافي القيمة الحالية

IRR %1.8-%14.8%10.8%21.2%25.0%27.8%31.2معدل العائد الداخلي

B/C 1.71.61.51.31.01.10.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

87,464

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.5%

19.0%

2.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بيت إيواء ورعاية آبار السن

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,176

8.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.2%معدل العائد الداخلي

NPV38,877صافي القيمة الحالية

B/C1.7اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.8%معدل العائد الداخلي

NPV34,514صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.0%معدل العائد الداخلي

NPV30,150صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.2%معدل العائد الداخلي

NPV18,248صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.8%معدل العائد الداخلي

NPV-2,381صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.8%معدل العائد الداخلي

NPV5,583صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-1.8%معدل العائد الداخلي

NPV-27,712صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,3740-51,374

13,92811,5737,645

248217,38716,905

357925,03624,456

432321,16520,843

533869,58969,251

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

056,5110-56,511

13,92811,5737,645

248217,38716,905

357925,03624,456

432321,16520,843

533870,95370,615

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

061,6490-61,649

13,92811,5737,645

248217,38716,905

357925,03624,456

432321,16520,843

533872,31771,979



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

051,3740-51,374

13,9286,9132,985

248212,14711,665

357919,06618,486

432315,19514,873

533862,10361,765

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

051,3740-51,374

13,9282,253-1,675

24826,9076,425

357913,09612,516

43239,2258,903

533854,61854,279

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

051,6610-51,661

14,3213,411-911

25308,6468,115

363715,59914,962

435511,34210,987

537260,21259,840

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

051,9490-51,949

14,714-4,752-9,466

2579-95-674

36956,1635,468

43871,5181,131

540650,83550,430
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