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  وصف المشروع١. ٢

يهدف هذا المشروع الى إنتاج دراجات األطفال بعجلتين السكوتر والمصممة خصيصا لركوب األطفال 

 . للتسلية
 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢

نوع من الدراجات خالل السنوات الستة الماضية، ولعدم وجود نظرا لكميات وقيم االستيراد لمثل هذا ال

صناعة محلية لها، فقد ارتأينا أن مثل هذا المشروع سيعمل على تخفيض القيمة االستيرادية السنوية، 

وإننا نعتقد أن هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته محليا وخارجيا، وبالتالي فان هذا 

 .ة استثمارية وسيساهم في تشغيل األيدي العاملةالمشروع سيكون فرص

ولالطالع على جدوى اقتصادية هذا المشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية لمتطلبات 

 .تأسيسه وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة
 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 .العاصمة أو اربد: نية، يفضل إقامته في إحدى المحافظتين الكبيرتينالحتياج المشروع الى الكثافة السكا
 

 

 

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣

المعد لركوب األطفال ) السكوتر(  ستكون منتجات المشروع عبارة عن دراجات لألطفال بعجلتين 

 .للتسلية

 

 

 

 السوقدراسة. ٣

المقدمة. ٢



 
 

 ٥

  الطلب الحالي ٢٠٣

) ١(لذي يبينه الجدول رقم ، وا)١٩٩٨(بالرغم من وجود كمية قليلة مصدرة خالل عام  -

فانه ال توجد صناعة محلية مرخصة لهذه الغاية، ونعتقد أن هذه الكمية هي عبارة عن 

. دينار وال يمكن اعتبارها من السكوترات )٠,٣(دمى لكون قيمة الكيلو غرام منها هي 

 .لذا، فان احتياجات السوق المحلي تغطى عن طريق االستيراد

، والذي ينص )٩,٥٠١(سب التعرفة الجمركية تحت البند رقم تأتي منتجات المشروع ح -

" السكوتر"مثل الدراجات بثالث عجالت (لعب بعجالت مصممة لركوب األطفال "على 

 .، عربات دمى)وسيارات بدواسات

أدناه، فان صافي المعدل السنوي للكميات ) ١(بناء على ما يبينه الجدول رقم  -

إال أن هذه الكمية . طن)١٦٠(ماضية هو بحوالي المستوردة خالل السنوات الستة ال

تمثل السكوترات مع السيارات بدواسات لألطفال، لهذا، فانه باعتقادنا أن نسبة 

من هذه الكمية، وبالتالي فان صافي المعدل %) ٦٠(السكوترات تمثل على األقل نسبة 

يمثل الطلب طن، وهذا الرقم ) ٩٦(السنوي لكميات السكوترات المستوردة هي بحوالي 

 .الحالي على منتج المشروع 

 )١(جدول رقم 

 ) السكوتر(كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من دراجات األطفال 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
 السنة الصادرات صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات

الكمية 
 )طن(

الكمية  )د(القيمة 
 )طن(

الكمية  )د(القيمة  )طن(مية الك )د(القيمة 
 )طن(

 )د(القيمة 

 ــ ــ ١١٠٧٠٠ ٦٣ ٢٢٥٠٠ ٢٠ ١٣٣٢٠٠ ٨٣ ١٩٩٧
 ٣٠ ٠,١٠٠ ٢١٤٨٤٠ ١٦٦,٤ ــ ــ ٢١٤٨٤٠ ١٦٦,٤١ ١٩٩٨
 ــ ــ ٢٣٤٩٤٠ ١٤٨,٤ ــ ــ ٢٣٤٩٤٠ ١٤٨,٤ ١٩٩٩
 ــ ــ ١٩٠٣٣٠ ١٢٣,٦ ــ ــ ١٩٠٣٣٠ ١٢٣,٦ ٢٠٠٠
 ــ ــ ٣٠٦٨٤٠ ٢١٥ ــ ــ ٣٠٦٨٤٠ ٢١٥ ٢٠٠١
 ــ ــ ٣١٤٩٣٠ ٢١٨ ٦٦٧٠ ٢ ٣٢١٦٠٠ ٢٢٠ ٢٠٠٢

  
 
 
 



 
 

 ٦

 

  الطلب المتوقع ٣٠٣

، وهي نسبة مقاربة لمعدالت %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات أعاله، بواقع 

النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنوات 

 :القادمةالخمس 

 

 طن/الكمية السنة

 ١٦٩,٧ األولى

 ١٧٤,٨ الثانية

 ١٨٠ الثالثة

 ١٨٥,٥ الرابعة

 ١٩١ الخامسة

 

، وخاصة انه ال توجد بناء على أعاله، فانه يتوقع أال يواجه المشروع صعوبة في تصريف منتجاته

ن المستوردات بأسعار صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان على المشروع العمل على تغطية قسم م

منافسة وتشجيعية، تتيح لتاجر التجزئة هامش ربح تشجيعي ومالئم للقدرة الشرائية للمستهلك باختالف 

 . طبقاته االجتماعية

 

 

 الطاقة اإلنتاجية المقترحة ٤٠٣

 

 بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات والى صافي المعدل 

طن،  فانه ) ٩٦(سنوي لمستوردات المملكة خالل السنوات الستة الماضية للسكوترات والذي بلغ حوالي ال

طن سنويا، وبالتالي يقترح أن تكون )٥٠(يقترح أن تكون الطاقة اإلنتاجية المتاحة للمشروع هي بحوالي 

 :لي الخطة اإلنتاجية للمشروع على مدى الخمس سنوات األولى من عمر المشروع كما ي
 
 
 



 
 

 ٧

 من الطاقة اإلنتاجية المتاحة، %) ٦٠(في السنة األولى سيتم إنتاج ما نسبته  -

على الطاقة اإلنتاجية للسنة السابقة %) ١٠(في السنوات األربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته  -

 .لها

ي            أما فيما يتعلق بأسعار البيع، فان متوسط سعر البيع بالجملة لألصناف المستوردة هو بحوال

دينار للطن وهذا يدل على ) ٤,٠٠٠ – ٣,٠٠٠(، حيث تراوحت األسعار ما بين دينار للطن)٣ ٥٠٠(

أن هناك أصناف متعددة، حيث تختلف عن بعضها من حيث الحجم والجودة والميزات اإلضافية، وعليه، 

يين مع السعر التشجيعي، فان على المشروع العمل على طرح النوعية الجيدة والتركيز على أدوات التز

األمر الذي يشجع األطفال لإلقبال على منتج المشروع، وبذلك يقترح أن يكون متوسط سعر البيع 

 .دينار للطن) ٢,٩٠٠(لمنتجاته بحوالي 
 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

 

ه بناء على أعاله، فان المنافسة تنحصر مع األصناف المستوردة لعدم وجود صناعة محلية مرخصة لهذ

وذلك حسب دينار للطن، ) ٤,٠٠٠-٣,٠٠٠(الغاية، حيث بلغت أسعار األصناف المستوردة ما بين 

 أما من حيث أسعار دينار للطن، هذا من ناحية أسعار الجملة،) ٣,٥٠٠(الصنف وميزاته، أي بمعدل 

 ما بين كغ وبأسعار تراوحت)٥-٢,٥(المفرق، فقد بلغت أوزان السكوترات المتداولة في السوق ما بين 

دينار، ) ١٨,٥(كغ، ومتوسط السعر هو )٣,٧٥(دينار، أي أن متوسط األوزان المتداولة هو ) ٢٥-١٢(

دينار، لذا فان على المشروع طرح ) ٤,٩٣٠(وبذلك يكون متوسط سعر البيع بالمفرق للطن هو بحوالي 

 . منتجاته بجودة عالية وبأسعار منافسة وتشجيعية
 

  اإليرادات المتوقعة٦٠٣

 

بناء على أعاله، يتوقع أن تكون اإليرادات خالل السنوات الخمس األولى من عمر المشروع على النحو 

 :التالي 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٨

  السنوياإليراد طن/الكمية السنة

 دينار

 ٨٧,٠٠٠ ٣٠ األولى

 ٩٥,٧٠٠ ٣٣ الثانية

 ١٠٥,٢٧٠ ٣٦,٣ الثالثة

 ١١٦,٠٠٠ ٤٠ الرابعة

 ١٢٧,٦٠٠ ٤٤ الخامسة
 
 
 

 

 ألرض و البناء  ا١٠٤ 

 

، حيث تقدر أجرة مثل هذا المبنى ٢م)٣٠٠(يقترح أن يستأجر مبنى أو هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي 

ومن المتوقع أن يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب واالستخدام . دينار) ٣,٦٠٠(بحوالي 

ية والمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب ، كتوفير صالة لإلنتاج منفصلة عن مستودعات المواد األول

 .دينار) ٣٠٠٠(وخدمات لإلدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  

   

 مراحل التصنيع  ٢٠٤
 

 :أن العملية التصنيعية عبارة عن قص وتشكيل وتثبيت األجزاء المكونة للسكوتر والتي تتكون من

سم، قابل للتمدد )٥٠-٣٠(سم وبطول يتراوح ما بين )٢,٥(مقبض اليد عبارة عن ماسورة بقطر  -

 .والتقلص

سم، من طرفها العلوي ملحق )٥٠(سم وبطول )٢,٥(عامود الدراجة ويتكون من ماسورة بقطر  -

 سم، وذلك لرفع أو ٣٠سم وبطول )٢,٦(بمقبض اليد وطرفها السفلي يدخل في ماسورة أخرى بقطر 

 .ض عامود الدراجةخف

سم، حيث أن األخرى هذه، يوجد ١٠سم وبطول )٣( تدخل الماسورة الثانية في ماسورة ثالثة بقطر  -

سم والتي يثبت بها العجل األمامي، هذا بإضافة الى أن الماسورة )٢,٨(بداخلها ماسورة مسننة بقطر

 .الثالثة تعتبر محور التوجيه للسكوتر

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٩

سم وبطول         )٤ . ٤( ملحوم الطرفين بمقاس لعدة بواسطة بر وفيتتصل الماسورة الثالثة بالقا -

 .سم)١٥(

سم، يثبت عليها العجل الخلفي، وتقوى )٤١ . ١٠(مم وبمقاس )٣(القاعدة تتكون من صاج بسماكة  -

 . سم)٤ . ٣(من أسفلها بواسطة بروفيل بمقاس 

نفس الوقت ككابح للعجل عند يغطى العجل الخلفي بقطعة من الصاج على شكل جناح والتي تعمل ب -

 ).وتعود لوضعها بواسطة نابض(الضغط عليها بواسطة الرجل 

 .مم موصول به نابض)٥-٤(يتصل بأسفل القاعدة قضيب لالرتكاز بقطر  -

تربط المواسير، األولى والثانية والثالثة بمرابط شد، أما الماسورة المسننة فتوجد عليه سوامين  -

 .السة حركة المقودمزدوجة ورونديالت لمعايرة س

 .مم، وكذلك العجالت٧يتصل البروفيل الرابط للمقود بالقاعدة بواسطة براغي وسوامين بقطر  -

 

  والمعداتت الماكينا٣٠٤

 دينار/التكلفة دينار/تكلفة الوحدة العدد ةالماكين

 ١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢  قص كهربائية للصفائح المعدنيةةماكين

 ٨,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٢ بائية قص مواسير وبروفيالت كهرةماكين

 ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢  لحام كهربائيةةماكين

 ٢,٠٠٠ ١,٠٠٠ ٢  تسنين كهربائيةةماكين

 ٦٠٠ ٣٠٠ ٢  جلخةماكين

 ٧٠٠ ٣٥٠ ٢ مثقب عامودي كهربائي

 ١,٠٠٠ ٥٠٠ ٢  رش دهانةماكين

 ٢٠٠ ٢٠٠ أطقم)مفكات ومفاتيح شد ومبارد(معدات مساعدة 

 ٢٣,٥٠٠  المجموع

 
 المفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث و ٤٠٤

 .دينار) ٢,٠٠٠(تقدر قيمة األثاث والمفروشات واألجهزة المكتبية بحوالي 
 
 



 
 

 ١٠

  وسائط النقل٥٠٤    

لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها ) بك أب(يقترح شراء شاحنة صغيرة 

 .دينار) ٨,٠٠٠(بحوالي 
 

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
 

 دينار/التكلفة اإلجمالية دينار/السعر للوحدة نط/الكمية المادة
 ٤,٥٥٠ ٧٠٠ ٦,٥ سم)٢,٥(مواسير بقطر 
 ٤,٨٧٥ ٧٥٠ ٦,٥ سم)٢,٦(مواسير بقطر 

 ١,٢٠٠ ٨٠٠ ١,٥ سم)٣(مواسير بقطر 

 ١,٣٧٥ ٥٥٠ ٢,٥ سم)٣*٤(بروفيالت مربعة حديد مقاس 

 ١٨٠ ٠,٣٦٠٠ سم)٤*٤(بروفيالت مربعة حديد مقاس 

 ٧,٥٠٠ ١٠٧٥٠ )مم٣(بسماكة صفائح معدنية 

 ٦,١٥٠ ٠,٧٥ عجل٨ ٢٠٠ سم١٥-١٠اعجال بقطر 

 ٩٠٠ ٠,٦٠١,٥٠٠ براغي مع سوامين

 ٦٤ ٠,٠٨٨٠٠ نوابض

 ٢٠ ١,٠٠٠ ٠,٠٢ سوامين مع رونديالت

 ٧٢ ٨٠٠ ٠,٠٩ )مم٥(قضبان من حديد بقطر 

 ٩٨٤ ٠,١٢  مقبض٨ ٢٠٠ مقابض مطاط لطرفي المقبض 

 ٩٠ ١,٠٠٠ ٠,٠٩ )الكترود( لحام كهربائيأسالك

 ٣٢ ٤٠٠ ٠,٠٨ مرابط شد

 ١,٢٠٠ ٠,٦٠٢,٠٠٠ دهان زياتي

 ١,٤٦٠ ــــ %٥بدل تالف 

 ٣٠,٦٥٢ المجموع 

 
 
 
 
 
 

 



 
 

 ١١

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ سبمحا

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ موظف تسويق وتوزيع 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ فني حدادة/مدير انتاج

 ٧,٢٠٠ ١٥٠ ٤ إنتاجفنيو 

 ٣,٠٦٠ ٨٥ ٣ عاديين/عمال مناولة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢٧,٤٨٠  السنوي المجموع

 %١١ته يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسب

 ٣٠,٥٠٣ المجموع
 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

 نار دياإلجماليةالتكلفة  البند

 ٧٢٠ المياه

 ٣,٠٠٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ ديزل/وقود

 ٤,٩٢٠ المجموع



 
 

 ١٢

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

صاريف  مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف إيصال الخدمات للموقع ومتتكون

 .دينار) ٢ ٠٠٠(التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة أخرى، حيث يتوقع أن تصل قيمتها الى 
 

 للسنة األولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢٠٥

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ٣٠,٦٥٢ المواد األولية السنوية

 ٣٠,٥٠٣ الرواتب واألجور السنوية

 ٤,٩٢٠ الخدمات الضرورية السنوية

 ٩,٢٦٠ النفقات العامة السنوية

 ٧٥,٣٣٥ المجموع 

 

  رأس المال العامل٣٠٥

 ٦,٢٧٨تبلغ قيمة هذا البند . دورة انتاجية مدتها شهر واحد راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .دينار
 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥

 دينار/التكاليف البند

 ٣,٠٠٠ تعديالت المبنى

اكينات والمالمعدات  ٢٣,٥٠٠ 

 ٢,٠٠٠  المكتبيةواألجهزة األثاث

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٨,٠٠٠ وسائط النقل

 ٣٧,٠٠٠  المجموع
 
 

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٣

 

  الكلفة اإلجمالية للمشروع٥٠٥

 دينار/اإلجمالي البند

 ٣٧,٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٦,٢٧٨ رأس المال العامل

ع المجمو  ٤٥,٢٧٨ 

 

  وسائل التمويل٦٠٥

دينار/القيمة البند  

 ٢٥,٢٧٨ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٢٠,٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٤٥,٢٧٨ المجموع 

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختبار الموقع وتأسيس فـرن الشـوي واجـراء             ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .يالت الالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبيالتعد

 

  األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

مدة خمسة سنين كما تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع ل. عشرة سنوات

 :يلي 

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

 %.١٠ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنوية تم افتراض أن -

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -



 
 

 ١٤

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

  الخالصة٩٠٥

، إن المشروع حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء  يحقق ربحاً

ه المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق بالتزامات

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى ادينار) ٤,٥٠٢(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)١١,٨١٦(وللتشغيل 

 بما فيهم صاحب المشروع، تبلغ املوع موظف عشر لثالثةوفر المشروع فرص عمل سي -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ٣٨,٦٥٩ دينار في السنة االولى ترتفع الى ٣٠,٥٠٣االجتماعي 

 .الخامسة

في السنة  % ٣٩,٤في السنة األولى و % ١٠,٦ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين -

  %.٣٩,٤و % ١٧,٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٢٦,٧٤١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٨,٨ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .١,٦ B/Cتبلغ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمار  -

 .ة  سن٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب  -

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

ساسا في حالة زيادة إال أن المشروع يعتبر ح. األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 . األمر الذي يستدعي مراعاة ذلك% ٢٠ بنسبة  أو انخفاض اسعار البيعتكاليف التشغيل
 
 
 
 



 
 

 ١٥

 
 

 

 
 

  و الخسائراإلرباححساب  -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية-٦



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

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

87,00095,700105,270115,797127,377المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

30,65233,71737,08940,79844,878تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
15,38516,92318,61520,47722,525تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,4408,1849,0029,90310,893تكاليف المصنع التشغيلية

53,47758,82464,70771,17778,295مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
33,52336,87640,56344,62049,082الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,6634,0294,4324,875رواتب موظفي التسويق
11,78812,96714,26415,69017,259رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9601,0561,1621,2781,406مصاريف البيع والتسويق
480528581639703قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
1,7001,8702,0572,2632,489مصاريف أخرى

21,85823,68425,69227,90230,332مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,9693,9693,9693,9693,969اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

26,22728,05330,06232,27134,701مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,2968,82210,50212,34914,381الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
5,2967,1509,19011,43313,901الربح قبل الضريبة

7941,0731,3781,7152,085الضريبة على األرباح
4,5026,0787,8119,71811,816األرباح الصافية

%71%72%74%76%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
73,25677,14481,42186,12691,301نقطة التعادل (بالدينار)

%72%74%77%81%84نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
23,50010.002,350معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
3,969المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,2786,2780رأس المال العامل المطلوب

45,27825,27820,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
دراجات االطفال"السكوتر"



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
87,00095,700105,270115,797127,377المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
87,00095,700105,270115,797127,377المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
25,278حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,7245,3466,8278,1519,304الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
45,27890,724101,046112,097123,948136,680مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
37,000مجموع اإلستثمارات

2,55453,47758,82464,70771,17778,295التكاليف التشغيلية المباشرة
21,85823,68425,69227,90230,332إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7941,0731,3781,7152,085الضريبة

41,55478,12985,25393,090101,710111,192إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,72412,59415,79319,00822,23925,489صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

3,7249,31812,19015,04417,87920,692رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,9725,3636,8928,57510,426توزيعات األرباح

3,7245,3466,8278,1519,30410,267صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
دراجات االطفال"السكوتر"



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,7245,3466,8278,1519,30410,267النقد

00000المدينون
2,5542,5542,5542,5542,5542,554المخزون

6,2787,9019,38210,70611,85812,821إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

23,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
37,00037,00037,00037,00037,00037,000إجمالي األصول الثابتة
3,9697,93911,90815,87719,846اإلستهالك التراآمي

37,00033,03129,06125,09221,12317,154القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
45,27842,53239,64336,59833,38129,975مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
25,27825,27825,27825,27825,27825,278رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5301,2452,1643,307األرباج المجمعة
5307159191,1431,390الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

25,27825,80726,52327,44128,58529,975مجموع حقوق الملكية
45,27842,53239,64336,59833,38129,975مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %39.4%29.1%21.3%15.3%10.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%39.4%34.0%28.5%22.9%17.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.42.52.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
دراجات االطفال"السكوتر"



الموقع المقترح

العاصمة او اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%45,27810تكاليف المشروع

%25,27810مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%44.2القرض الى التكاليف %

%15%55.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,5026,0787,8119,71811,816صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.9%9.9%8.7%7.5%6.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%39.4%29.1%21.3%15.3%10.6معدل العائد على اإلستثمار %

%39.4%34.0%28.5%22.9%17.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.42.52.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

73,25677,14481,42186,12691,301نقطة 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 38,176-5,717-11,318-26,74123,55920,3777,712صافي القيمة الحالية

IRR 13.2-%8.3%4.5%17.0%23.1%25.7%28.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.20.80.90.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

81,850

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.2%

28.4%
1.9

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

دراجات االطفال"السكوتر"

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,985
8.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.8%معدل العائد الداخلي
NPV26,741صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.7%معدل العائد الداخلي
NPV23,559صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR23.1%معدل العائد الداخلي
NPV20,377صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.0%معدل العائد الداخلي
NPV7,712صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.5%معدل العائد الداخلي
NPV-11,318صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR8.3%معدل العائد الداخلي
NPV-5,717صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-13.2%معدل العائد الداخلي
NPV-38,176صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,5540-41,554

13,72411,6657,942

259813,19212,594

365814,87114,213

472316,71815,995
579655,22354,427

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,7100-45,710

13,72411,6657,942

259813,19212,594

365814,87114,213

472316,71815,995
579656,93856,142

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,8650-49,865

13,72411,6657,942

259813,19212,594

365814,87114,213

472316,71815,995
579658,65357,858



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,5540-41,554

13,7247,3153,592

25988,4077,809

36589,6078,950

472310,92810,205
579648,34047,545

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,5540-41,554

13,7242,965-758

25983,6223,024

36584,3443,686

47235,1384,415
579641,45840,663

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

041,8100-41,810

14,0964,13236

26584,9414,283

37235,8315,108

47966,8106,014
587545,26544,390

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0650-42,065

14,468-3,402-7,870

2717-3,310-4,027

3789-3,209-3,998

4868-3,098-3,966
595535,30834,353


