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

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

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

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

 
فنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية وال           

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          
 .دة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساع

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 

 المحتويات
ملخص الشمروع  ١.

١,٢ وصف المشروع لمقدمةا ٢.
٢,٢ مبررات وأهداف المشروع  

٣,٢ الموقع العام للمشروع  
  .٣ السوقدراسة 

٣.١ منتجات المشروع   
٣.٢ على منتجات المشروع  الطلب الحالي  
٣.٣  على منتجات المشروع الطلب المتوقع  
٣.٤  المقترحة ةالطاقة االنتاجي  

٣.٥ المنافسة والتسويق  
٣.٦  المتوقعةاإليرادات   

.٤ الفنيةالدراسة 

   ٤.١ األرض والبناء 

   ٤.٢ مراحل التصنيع 

٤.٣ الماكنات والمعدات   

   ٤.٤ االثاث والمفرشات والتجهيزات المكتبية

   ٤.٥ وسائط النقل

٤.٦ كلفتها و  األوليةالمواد  
٤.٧ القوى العاملة واألجور السنوية  

٤.٨ الضروريةالخدمات  
الدراسة المالية  ٥.

   ٥.١ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

٥.٢ السنة االولىتكاليف التشغيل    

   ٥.٣ رأس المال العامل

٥.٤ كلفة الموجودات الثابتة   
   ٥.٥ الكلفة االجمالية للمشروع

٥.٦ ائل التمويلوس   

٥.٧ برنامج تنفيذ المشروع   

   ٥.٨ االسس والفرضيات المالية

الخالصة ٥.٩   

المالحق المالية ٦.

 
 



 
 

 ١

 

 المقالم المدرسية
 

   
 

 ملخص المشروع. ١

 المقالم المدرسية اسم المشروع

 عام موقع المشروع

 المقالم المدرسية منتجات المشروع

 شخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ٦٠,٤٢٣ ياالستثمار الكل

 دينار ١٥,٢٠٦ صافي القيمة الحالية 

 % ١٩,٢ معدل العائد الداخلي 

  ١,٣ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات 

   سنوات ٥ فترة االسترداد 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

 من النوع الذي يحمل عادة في الحقائب المدرسية او يهدف هذا المشروع  الى انتاج المقالم المدرسية

في اليد، سطحها الخارجي من صفائح لدائن او من مواد نسيجية والتي تستعمل من قبل طالب المدارس 

 . في الصفوف االساسية

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

تة الماضية، ولعدم وجود نظرا لكميات وقيم االستيراد لمثل هذا النوع من المنتجات خالل السنوات الس

صناعة محلية متخصصة لها، فقد ارتأينا ان مثل هذا المشروع سيعمل على تخفيض القيمة االستيرادية 

السنوية واننا نعتقد ان هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته محليا وخارجيا، وبالتالي 

 . االيدي العاملةفان هذا المشروع سيكون فرصة استثمارية تساهم في تشغيل

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

 .تأسيسية وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

 العاصمة او مثل. حدى المحافظات الكبرىاقامته في االحتياج هذا المشروع الى الكثافة السكانية، يفضل 

 .اربد او الزرقاء

 

 

 

 

 

 

 المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

 :تصنف منتجات المشروع حسب المادة المصنعة منها الى صنفين هما

 .مقالم مدرسية من مواد نسيجية تغلق بحابكات مسننة -

ة بالداخل مقالم مدرسية من صفائح لدائن محشوة اغطيتها وقاعدتها بورق مقوى ومقسم -

 . الى اجزاء خاصة باالقالم والمحايات والبرايات والمسطرة
 

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣
 

لعدم وجود صناعة محلية متخصصة لهذه المنتجات، فان احتياجات السوق المحلي تغطى من قبل  -

 .المستورد

 :تأتي منتجات المشروع حسب التعرفة الجمركية ضمن البنود التالية -

 صناديق وحقائب امتعة بما فيها حقائب ادوات التجميل وحقائب ٤٢٠٢١٢البند رقم  

المستندات والحقائب اليدوية والحقائب المدرسية واالوعية المماثلة سطحها الخارجي من 

 .لدائن او من مواد نسيجية

 حقائب يدوية، وان كانت بحماالت الكتف، بما في ذلك الحقائب دون ٤٢٠٢٢٢البند رقم  

 .ليد، سطحها الخارجي من صفائح لدائن او من مواد نسيجيةا

 اصناف من النوع الذي يحمل عادة في الجيب او في حقائب يدوية، ٤٢٠٢٣٢البند رقم  

 .سطحها الخارجي من صفائح لدائن او من مواد نسيجية

 حقائب اخرى سطحها الخارجي من صفائح لدائن او من مواد ٤٢٠٢٩٢البند رقم  

 .نسيجية

 . اكياس ومحافظ واغلفة وعلب واوعية غير مذكورة في مكان اخر٤٢٠٢٩٩د رقم البن 

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

الصناديق وحقائب االمتعة وادوات التجميل والمستندات والحقائب اليدوية والمدرسية واالوعية 

حدود  ان المقالم المدرسية تشكل نسبة بسيطه وفي نعتقد. طن)٢٨٢(بحوالي المماثلة، هو 

هذا  ويمكن التوصل إلى حجم  . حالي كطلب األصناف طن من هذه ٢١اي ما يمثل كمية % ٧,٥

 : هذا الطلب عن طريق دراسة اعداد الطلبه كما هو مبين بالجدول ادناه

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 عدد الطالب حسب المرحلة التعليمية والجنس

 ٢٠٠١/٢٠٠٢ام الدراسي للع

 

 الف طالب/ المجموع  ثانوي مهني ثانوي اكاديمي التعليم االساسي  المرحلة 

 ٦٩٥ ٢٧ ٦١ ٦٠٧ ذكور 

 ٦٧٤ ١٧ ٧٤ ٥٨٣ اناث

 ١,٣٦٩ ٤٤ ١٣٥ ١,١٩٠ المجموع 

 

فقط من اعداد الطلبة في المرحلة االساسية ممن % ٥٠حل الثانوية وافتراض اسيتم استبعاد المر

الف مقلمة تختلف هذه المقالم من حيث النوع ٥٩٥ون المقالم المدرسية وبذلك يكون حجم الطلب يستخدم

من هذه المقالم من النوع البالستيكي بوزن % ٢٥والمادة والشكل والوزن وبشكل عام يمكن افتراض ان 

 .  غم٢٠فيها من االقمشة الصناعية النسيجية بوزن % ٧٥.  غم١٠٠

 

 -: الدراسة كما يلي ألغراضوبذلك يكون حجم الطلب

 

 طن/ الوزن  مقلمة / عدد  البند

 ٨,٩ ٤٤٦,٠٠٠ مقالم نسيجية 

 ١٤,٨ ١٤٨,٠٠٠ مقالم بالستيكية

 ٢٣,٧ ٥٩٥,٠٠٠ المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٥

 
 كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من المقالم المدرسية 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 

 الصادرات صايف املستورد املعاد تصديره املستوردات
 السنة

التعرفة 
)د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  *مركيةاجل

 ــ ــ ٥٥٠١٠ ١٤,٤ ــ ــ ٥٥٠١٠ ١٤,٤ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٩٢

١٩٩٧ 

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٩٩

 ــ ــ ٧٧٩٠٠ ٤٤,٣ ــ ــ ٧٧٩٠٠ ٤٤,٣ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ٧٠٨٧٠ ٢٧,٤ ــ ــ ٧٠٨٧٠ ٢٧,٤ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٩٢

١٩٩٨ 

 ــ ــ ٧٦٥٠٠ ٢٠,١ ٨٠٠٠ ١٤,٤ ٨٤٥٠٠ ٣٤,٥ ٤٢٠٢٩٩

 ــ ــ ١٧٢٥٠ ٤٦,٢ ٨٨٧٥٠ ٠,١١ ١٠٦٠٠٠ ٤٦,٣ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ٨٤٩٨٠ ٣٩,٨ ــ ــ ٨٤٩٨٠ ٣٩,٨ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ١٨٤٧٠ ٢٣,٤ ــ ــ ١٨٤٧٠ ٢٣,٤ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ٢٥٢٤٠ ٢٣,٤ ــ ــ ٢٥٢٤٠ ٢٣,٤ ٤٢٠٢٩٢

١٩٩٩ 

 ــ ــ ٩٨٠٦٥ )٥(- ٣٢٦٥٠ ٢٠,٧ ١٣٠٧٢٠ ١٥,٧ ٤٢٠٢٩٩

 ــ ــ ٣٧١٧٦٠ ١٧٤ ــ ــ ٣٧١٧٦٠ ١٧٤ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ٢٢٧٠٠ ٣,٦ ــ ــ ٢٢٧٠٠ ٣,٦ ٤٢٠٢٩٢

٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٣٤٥٤٠٠ ٤٩ ٤٨٣٤٠ ٥ ٤٠٢٧٤٠ ٥٤ ٤٢٠٢٩٩

 ــ ــ ٥٧٠٦٥٠ ٣٥٧,٨ ٣٥٠٩٠ ١٥,٨ ٦٠٥٧٤٠ ٣٧٣,٦ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ٣٥٧٦٠ ١٨,٥ ــ ــ ٣٥٧٦٠ ١٨,٥ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ٣١٠٧٠ ٣,٥ ٢٠٠٨٠ ٣,١٢٣ ١٥١٥٠ ٦,٦ ٤٢٠٢٩٢

٢٠٠١ 

 ــ ــ ٤٢٦٨٨٠ ٨٢,٨ ــ ــ ٤٢٦٨٨٠ ٨٢,٨ ٤٢٠٢٩٩

 ــ ــ ٨٨٤٢٦٦ ٤٨٢,٥ ٧٣٨٤ ٨,٣ ٨٩١٦٥٠ ٤٩٠,٨ ٤٢٠٢١٢
 ــ ــ ٤٩٧٧٠ ٢٤,٣ ــ ــ ٤٩٧٧٠ ٢٤,٣ ٤٢٠٢٢٢
 ــ ــ ١٣١٧٠ ٧,٦ ــ ــ ١٣١٧٠ ٧,٦ ٤٢٠٢٣٢
 ــ ــ ٦٩٧٤٠ ٢٤,٤ ــ ــ ٦٩٧٤٠ ٢٤,٤ ٤٢٠٢٩٢

٢٠٠٢ 

 ــ ــ ٦٢٣٨٩٠ ٢٣٠,٢ ١٨١١٠ ١٥,٨ ٦٤٢٠٠٠ ٢٤٦ ٤٢٠٢٩٩



 
 

 ٦

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

 

ربة ، وهي نسبة مقا%٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع 

 :لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 

  مقلمةالف/الكمية السنة

 ٦١٢ االولى

 ٦٣٠ الثانية

 ٦٥٠ الثالثة

 ٦٧٠ الرابعة

 ٦٩٠ الخامسة

 

وخاصة انه ال توجد ه  بناء على اعاله، فانه يتوقع اال يواجه المشروع صعوبة في تصريف منتجات

صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان على المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات باسعار 

تتيح لتاجر التجزئة  للقدرة الشرائية للمستهلك باختالف طبقته االجتماعية ومالئمةمنافسة وتشجيعية، 

 .هامش ربح تشجيعي

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣

 
النظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات فانه يقترح ان تكون  ب

 الف مقلمة بالستيكية على اساس ٨٠ الف مقلمة نسيجية و٢٣٠الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع 

جية للمشروع وبالتالي يقترح ان تكون الخطة االنتاالسنة /  يوم عمل ٣٠٠ ، ساعات٨وردية عمل واحدة 

 :على مدى الخمس سنوات االولى من عمر المشروع كما يلي 

 من الطاقة االنتاجية المقترحة، %) ٥٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .على الطاقة االنتاجية للسنة السابقة لها%) ٥(في السنوات االربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته  -

 %.٣٥تشكل حصة المشروع من السوق حوالي  -



 
 

 ٧

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣
 

 دينار للمقالم النسيجية و ٠,٥لم في السوق حسب النوع والشكل وتبلغ بمعدل اقبيع المتتفاوت اسعار 

 ٠,٢٥ دينار للمقالم البالستيكية كأسعار تجزئة والغراض هذه الدراسة فقد تم تقدير سعر البيع ١,٠

 .بالستيكية/  دينار ٠,٦٠يجية والنس/ دينار

 

  االيرادات المتوقعة٦٠٣
 

 -:يتوقع ان  تبلغ االيرادات السنوية كما يلي
 

دينار / االيرادات عدد مقالم نسيجيه/ الكمية عدد مقالم بالستيكية/ الكمية  السنة

 ٥٣,٦٠٠ ١١٨,٢٠٠ ٤٠,٢٠٠ االولى

 ٥٦,٣٠٠ ١٢٤,١٠٠ ٤٢,٢٠٠ الثانية

 ٥٩,١٠٠ ١٣٠,٣٠٠ ٤٤,٣٠٠ الثالثة

 ٦٢,٠٠٠ ١٣٦,٨٠٠ ٤٦,٥٠٠ الرابعة

 ٦٥,١٠٠ ١٤٣,٧٠٠ ٤٨,٨٠٠ الخامسة

 

 

 

  األرض و البناء ١٠٤ 
  

قدر اجرة مثل هذا المبنى ، حيث ت٢م)٣٠٠(يقترح ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي 

يالت في البناء بما يتناسب واالستخدام ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعد. دينار) ٣,٥٠٠(بحوالي 

، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب 

 . دينار) ٢,٠٠٠(وخدمات لالدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  

  

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

 

 مراحل التصنيع  ٢٠٤
 

  :مادة المراد تصنيع المقالم منها على النحو التالي حسب ال العملية التصنيعيةتمر

 

 :المقالم من مواد نسيجية - أ

حسب الشكل المصمم للمقلمة ومن ثم تخاط ) تركيبية او اصطناعية(تقص الشرائح النسيجية  -

 .الجوانب ويثبت الحابك على قسمها العلوي بواسطة ماكنات خياطة

 . المواد الجاهزةمستودعتوضع بعد ذلك في صناديق كرتونية ومن ثم الى  -

 

 

 :المقالم من صفائح لدائنية - ب

حسب الشكل المصمم للغطاء والقاعدة ) شرائح بالستيكية مطبوعة(تقص الصفائح اللدائنية  -

 ).لطبقتين(

يقص الورق المقوى حسب مساحة الغطاء والقاعدة ليحشى ما بين طبقتي الشرائح البالستيكية  -

 .المكونة للغطاء والقاعدة

صة لحفظ القلم والمسطرة تجزأ صفائح لدائنية الى عيون خا وقوالب خاصة مكبس حراريبواسطة  -

والبراية وغيرها حسب الحجم المصمم للمقلمة، وذلك لتوضع الصفيحة المشكلة داخل  والمحاية

 .المقلمة

يثبت على غطاء المقلمة في منتصفها االمامي كبسة اغالق مغناطيسية تغلق على الجانب االمامي  -

 .مقلمةلل

يوضع المنتج الجاهز داخل صناديق كرتونية حسب االعداد المحددة لها لترسل بعد ذلك الى  -

  . مستودع المواد الجاهزة
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

 

  الماكنات والمعدات٣٠٤
 

 دينار/التكلفة دينار/تكلفة الوحدة العدد الماكنة

 ٥,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٢ مقص كهربائي للنسيج والشرائح البالستيكية

 ١,٤٠٠ ٣٥٠ ٤ اطة درزةماكنة خي

 ١٥,٠٠٠ ٧,٥٠٠ ٢ مكبس حراري للصفائح البالستيكية

 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١ ماكنة قص الورق المقوى

 ماكنة حرارية الغالق اطراف الشرائح 

 البالستيكية المكونة لجسم المقلمة
١٠,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٢ 

 ٣,٠٠٠ ١,٥٠٠٠ ٢ ماكنة تثبيت كبسة االغالق

 ٢,٥٠٠  ١ ضاغطة هواء 

 ٥٠٠ - - ات وادوات اخرى معد

 ٤٠,٤٠٠  المجموع

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤. ٤

 
 .دينار) ٢,٠٠٠(تقدر قيمة االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي 

 

   وسائط النقل٥. ٤

 
 .دينار) ١٠,٠٠٠(يقترح شراء فان صغيرة لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
 

دينار/التكلفة اإلجمالية المادة

 ٣,٧٧٥)اقمشة تركيبية او اصطناعية(نسيج 

 ٩٠ خيوط خياطة

 ٧٥ حابكات مسننة

 ٢,٧٣٠ شرائح بالستيكية مطبوعة

 ١,٠٠٠ صفائح من البولي بروبلين

 ٩٥٠ ورق مقوى

 ٨٠٠ كبسة اغالق مغناطيسية

 ١,٢٠٠ صناديق كرتونية

 ١٠,٦٢٠ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١١

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مسؤول تسويق وتوزيع 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني بخبرة/مدير انتاج

 ٥,٤٠٠ ١٥٠ ٣ فنيو انتاج

 ٤,٠٨٠ ٨٥ ٤ عمال عاديين

 ١٩,٣٨٠  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢١,٥١١ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 

دينار/التكلفة االجمالية البند

 ٢٤٠ المياه

 ١,٨٠٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ ديزل/وقود

 ٣,٢٤٠ المجموع

 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

 مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتكون

 .دينار) ٢,٠٠٠(التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان تصل قيمتها الى 
 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل ٢٠٥
 

 دينار/ي السنوياإلجمال البند

 ١٠,٦٢٠ المواد األولية 

 ٢١,٥١١ الرواتب واألجور 

 ٩٦٠ تسويق 

 ٣,٢٤٠ الخدمات الضرورية 

 ٣,٥٠٠ ايجارات 

 ٢,٤٤٠ نفقات العامة ال

 ٤٢,٢٧١ المجموع 

 اسة الماليةالدر.٥



 
 

 ١٣

  رأس المال العامل٣٠٥

 
 ٣٥٢٣ البند دورة انتاجية لمدة شهر واحد تبلغ قيمة هذا راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .دينار

 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 

 دينار/التكاليف البند

 ٢,٠٠٠ تعديالت المبنى

 ٤٠,٤٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢,٠٠٠ االثاث واالجهزة المكتبية

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٠,٠٠٠ وسائط النقل

 ٥٤,٩٠٠  المجموع
 

   الكلفة اإلجمالية للمشروع٥٠٥

 
 ينارد/اإلجمالي البند

 ٥٤,٩٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٣,٥٢٣ رأس المال العامل

 ٦٠,٤٢٣ المجموع 

 

 

 

 



 
 

 ١٤

  وسائل التمويل٦. ٥
 

  سنوات٥ وبفترة تسديد ١٠ دينار بفائدة ٢٥,٠٠٠تم افتراض حصول المشروع على قرض بقيمة 

 

 %النسبة  دينار/القيمة البند

 ٥٨,٦ ٣٥,٤٢٣ مساهمة صاحب المشروع/لمالرأس ا

 ٤١,٤ ٢٥,٠٠٠ قرض 

 %١٠٠ ٦٠,٤٢٣ المجموع

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥
 

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمـة علـى            ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي
 

  األسس والفرضيات المالية ٨٠٥
 

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

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

 :يلي 

 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٣٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -

 

 

 



 
 

 ١٥

 الخالصة  ٩٠٥

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

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

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

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار ٢,١٧١يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار٦,٥١١و

 بما فيهم صاحب المشروع تبلغ قيمة املوع موظف عشر حدالسيوفر المشروع فرص عمل  -

رواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة صاحب المشروع في الضمان االجتماعي ال

 . دينار في السنة الخامسة٢٦١٤٨ دينار في السنة االولى ترتفع إلى ٢١٥١٢

في السنة  % ١٣,٢في السنة األولى و % ٣,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٣,٢و % ٥,٩ئد على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العا

 . دينار١٥,٢٠٦ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.١٩,٢ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣  B/Cتبلغ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات  -

  . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

او اال ان المشروع يعتبر حساسا في حالة زيادة تكاليف التشغيل .  المشروع، على جدوى

 .ذي يستدعي مراعاة ذلك االمر ال% ١٠بنسبة سعر البيع تخفيض 

 
 
 

 
 
 
 



 
 

 ١٦

 
 

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
عام

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

53,64556,32759,14462,10165,206المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

10,62011,15111,70912,29412,909تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,18713,84614,53815,26516,029تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8005,0405,2925,5575,834تكاليف المصنع التشغيلية

28,60730,03731,53933,11634,772مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
25,03826,29027,60528,98530,434الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9601,0081,0581,1111,167مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,5003,5003,5003,5003,500إيجارات

00000أيجار أرض
760798838880924مصاريف أخرى

13,66514,17314,70715,26715,856مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,9195,9195,9195,9195,919اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

19,98420,49221,02621,58622,175مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,0545,7986,5797,3998,260الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
2,5543,7084,9396,2547,660الربح قبل الضريبة

3835567419381,149الضريبة على األرباح
2,1713,1514,1985,3166,511األرباح الصافية

%73%74%76%78%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
48,17248,38448,56248,70148,794نقطة التعادل (بالدينار)

%75%78%82%86%90نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
40,40010.004,040معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
5,919المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,5233,5230رأس المال العامل المطلوب

60,42335,42325,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
المقالم المدرسية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
53,64556,32759,14462,10165,206المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
53,64556,32759,14462,10165,206المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
35,423حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,6386,26710,12114,20118,510الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
60,42356,28362,59469,26476,30283,716مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
54,900مجموع اإلستثمارات

88528,60730,03731,53933,11634,772التكاليف التشغيلية المباشرة
13,66514,17314,70715,26715,856إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,5002,0911,6401,145600الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3835567419381,149الضريبة

57,78545,15546,85748,62750,46652,376إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,63811,12815,73720,63825,83631,340صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,0954,5044,9555,4505,995أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,0954,5044,9555,4505,995إجمالي دفعات سداد القرض

2,6387,03311,23315,68320,38625,345رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07661,1121,4821,8762,298توزيعات األرباح

2,6386,26710,12114,20118,51023,046صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
المقالم المدرسية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,6386,26710,12114,20118,51023,046النقد

00000المدينون
885885885885885885المخزون

3,5237,15211,00615,08619,39523,931إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

40,400األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
54,90054,90054,90054,90054,90054,900إجمالي األصول الثابتة
5,91911,83817,75723,67629,596اإلستهالك التراآمي

54,90048,98143,06237,14331,22425,304القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
60,42357,73355,26753,02951,01849,236مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
409545044955545059950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

409545044955545059950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

209051640111446599500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
209051640111446599500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
35,42335,42335,42335,42335,42335,423رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,4053,4446,1609,600األرباج المجمعة
1,4052,0392,7163,4404,213الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

35,42336,82838,86741,58345,02349,236مجموع حقوق الملكية
60,42357,73355,26753,02951,01849,236مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.2%10.4%7.9%5.7%3.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.2%11.8%10.1%8.1%5.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.62.22.83.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
المقالم المدرسية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%60,4235تكاليف المشروع

%35,4235مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%25,00012القروض

%30%41.4القرض الى التكاليف %

%15%58.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,1713,1514,1985,3166,511صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.7%10.1%8.4%6.6%4.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.2%10.4%7.9%5.7%3.8معدل العائد على اإلستثمار %

%13.2%11.8%10.1%8.1%5.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.62.22.83.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

48,17248,38448,56248,70148,794نقطة 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 18,133-1,463-7,238-15,20610,8646,5213,984صافي القيمة الحالية

IRR 3.4%11.3%8.5%13.9%14.7%16.8%19.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,270
8.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

48,523

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

8.2%

9.8%
2.0

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

المقالم المدرسية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.2%معدل العائد الداخلي
NPV15,206صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.8%معدل العائد الداخلي
NPV10,864صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.7%معدل العائد الداخلي
NPV6,521صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV3,984صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.5%معدل العائد الداخلي
NPV-7,238صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.3%معدل العائد الداخلي
NPV-1,463صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.4%معدل العائد الداخلي
NPV-18,133صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,7850-57,785

12,63811,3738,736

216212,11711,956

317012,89812,728

417813,71813,540
518767,14966,962

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

063,5640-63,564

12,63811,3738,736

216212,11711,956

317012,89812,728

417813,71813,540
518769,67969,492

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

069,3420-69,342

12,63811,3738,736

216212,11711,956

317012,89812,728

417813,71813,540
518772,21072,023



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,7850-57,785

12,6388,6916,054

21629,3019,139

31709,9419,771

417810,61310,435
518762,73662,549

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,7850-57,785

12,6386,0093,371

21626,4846,323

31706,9846,814

41787,5087,330
518758,32358,136

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,8740-57,874

12,9017,1464,245

21787,6967,518

31878,2738,087

41968,8808,684
520662,50862,302

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

057,9620-57,962

13,1652,919-246

21943,2753,081

32043,6493,445

42144,0413,828
522457,86757,643


