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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(
 .شباب األردنيمنها ال

 
 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

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

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          
 .ار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفك

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (



 

 المحتويات

   ملخص المشروع  .١

   المقدمة   .٢

 وصف المشروع  ١. ٢  

 مبررات واهداف المشروع  ٢. ٢  

 الموقع العام للمشروع  ٣. ٢  

   دراسة السوق   .٣

 منتجات المشروع  ١. ٣  

 على منتجات المشروع الطلب الحالي  ٢. ٣  

 على منتجات المشروع  الطلب المتوقع ٣. ٣  

  المقترحة  االنتاجية الطاقة ٤. ٣  

 المنافسة والتسويق  ٥. ٣  

 االيرادات المتوقعة  ٦. ٣  

   الدراسة الفنية   .٤

 االرض والبناء  ١. ٤  

 مراحل التصنيع  ٢. ٤  

 الماكنات والمعدات  ٣. ٤  

 االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية  ٤. ٤  

 وسائط النقل ٥. ٤  

 المواد االولية والتكلفة المتوقعة  ٦. ٤  

 القوى العاملة واالجور السنوية  ٧. ٤  

 الخدمات الضرورية  ٨. ٤  

   الدراسة المالية   .٥

 مصايف التأسيس وما قبل التشغيل  ١. ٥  

  التشغيل للسنة االولىتكاليف  ٢. ٥  

 رأس المال العامل  ٣. ٥  

 فة الموجودات الثابتة كل ٤. ٥  

 ملخص تكاليف المشروع  ٥.  ٥  

 وسائل التمويل  ٦. ٥  

 برنامج تنفيذ المشروع  ٧. ٥  

 االسس والفرضيات المالية  ٨. ٥  

  الخالصة  ٩. ٥  

   المالحق المالية   .٦

 



 ١

 

 )الزرافيل(مشروع انتاج الغالقات 
 

 ملخص المشروع -١

 ) الزرافيل(العالقات مشروع انتاج  اسم المشروع

 العاصمة، إربد، الزرقاء موقع المشروع

 )الزرافيل (الغالقات منتجات المشروع

 شخص ١٥ األيدي العاملة

 دينار ٨١,٦٦٦ ياالستثمار الكل

 دينار  ٣٣,٤٨٧ صافي القيمة الحالية 

 % ٢٣,٣ معدل العائد الداخلي 

  ١,٤ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات 

 سنوات  ٥ فترة االسترداد 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٢

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

  . المنزلي والمكتبييهدف هذا المشروع الى انتاج الغالقات المستخدمة في االثاث

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

وردات نظرا لقيم وكميات مست االستيرادية السنوية الفاتورةسيعمل مشروع انتاج الغالقات على تخفيض 

سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته محليا وخارجيا شريطة والمملكة لمثل هذه المنتجات السنوية، 

ايجاد وسيساهم في مجدية انتاج النوعية الجيدة، وبالتالي فان هذا المشروع سيكون فرصة استثمارية 

 . فرص عمل جيدة

 

لدراسة ستتطرق الى  النواحي الفنية هذا المشروع، فان هذه الجدوى االقتصادية الولالطالع على 

 .لمتطلبات تأسيسة وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية العماله االنتاجية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

في احدى فيقترح اقامته نظرا الحتياج المشروع الى الكثافة السكانية والمشاريع الصناعية واالنشائية 

 .برى كالعاصمة او اربد او الزرقاءالمحافظات الك

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 ٣

 

 
 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

لعدم وجود صناعة محلية للغالقات المستخدمة في االثاث، يقترح انتاج هذا النوع من الغالقات ويمكن 

انتاج الغالقات الذاتية لالبواب وغالقات الحقائب حسب حاجة السوق المحلي او التصدير باعتبارها منتجات 

 انتاج الغالقات المستخدمة  علىنبية احتياطية، اال ان الدراسة ستعتمد في تحليالتها الفنية واالقتصاديةجا

 ).كأبواب الخزائن وجوارير االثاث المنزلي والمكتبي( في االثاث 

 :وتستورد المنتجات هذه تحت بند التعرفة الجمركية التالي

 .من معادن عاديةمما يستعمل لالثاث ) غالقات(  اقفال ٨٣٠١٣٠ -
  

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣
 

ال توجد صناعة محلية للغالقات المستخدمة في االثاث ، والطلب الحالي المحلي على هذا المنـتج تبينـه                  

، حيث بلغ المعدل السنوي لصافي الكميـات المسـتوردة خـالل            )١(االحصاءات الواردة في الجدول رقم      

 .طن للغالقات المستخدمة في االثاث المشار اليه اعاله) ٩٢(ة حواليالسنوات الستة السابق

 )١(جدول رقم 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من الغالقات خالل الفترة 
 السنة الصادرات صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

الكمية 

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

الكمية  )د(ة القيم

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

 )د(القيمة 

 ــ ــ ١٣٦٨٦٠ ٦٠,١ ــ ــ ١٣٦٨٦٠ ٦٠,١ ١٩٩٧

 ــ ــ ٢٢١٥٣٠ ٨٠ ــ ــ ٢٢١٥٣٠ ٨٠ ١٩٩٨

 ــ ــ ٢٤١٩٣٠ ٩٠,٢ ٤٩٠٠ ٠,١١٢ ٢٤٦٨٣٠ ٩٠,٣ ١٩٩٩

 ــ ــ ٢٧٩٣٠٠ ١٢٧,٧ ــ ــ ٢٧٩٣٠٠ ١٢٧,٧ ٢٠٠٠

 ــ ــ ٢٤٠٦٠٠ ١١٢ ــ ــ ٢٤٠٦٠٠ ١١٢ ٢٠٠١

 ــ ــ ٣٠٩٦٣٠ ٨٣,١ ١٤١١٠ ١٥,٤ ٣٢٣٧٤٠ ٩٨,٥ ٢٠٠٢

  ٩٢ المعدل 

  

 

 السوقدراسة. ٣



 ٤

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣
 

، وهي نسبة مقاربة %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على المنتجات اعاله، بواقع 

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

 :للسنوات الخمس القادمة

غالقات  السنة

 )طن(االثاث

 ٩٨ االولى

 ١٠١ الثانية

 ١٠٤ الثالثة

 ١٠٧ الرابعة

 ١١٠ الخامسة

 

هذا وحسب توقعات الطلب للسنوات الخمس القادمة على منتجات المشروع، فانه يتوقع اال يواجه 

باسعار منافسة والتصنيع بجودة مناسبة وطرحها للبيع تم  إذا ما، المشروع صعوبة في تصريف منتجاته

 .ايضا تتيح لتاجر التجزئة هامش ربح معقول وللصانع تخفيضا لكلفته االنتاجية

 

 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣
 

طن، )٩٢( المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة من غالقات االثاث أننجد ، ليه سابقاًكما هو مشار إ

على المشروع العمل على تغطية قسم من هذه الكميات، وعليه يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية المتاحة و

طن سنويا، وبالتالي يقترح ان تكون الخطة االنتاجية للمشروع على مدى الخمس  )٤٠(للمشروع هي 

 :سنوات االولى من عمره كما يلي 

 

 

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



 ٥

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

اما فيما يتعلق باسعار البيع، فانه الغراض هذه الدراسة، فقد تم اعتماد سعر اقل من سعر الحد 

 دينار للطن، وذلك )٥,٥٠٠( السابقة بحيث يكون خالل السنوات) سعر الجملة(االدنى للمستورد 

 .كمتوسط سعر لالحجام المختلفة

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣
 

مع اضافة (المنافسة للمشروع المقترح بالمستورد فقط والذي تراوحت اسعاره حسب االحصائيات  تتمثل

طن، أي بمعدل / دينار ) ٩,٠٠٠-٦,٠٠٠(ما بين ) الرسوم الجمركية والضرائب والرسوم االخرى

وهذا السعر يعتبر سعر البيع بالجملة، اما من حيث اسعار البيع بالمفرق فان . دينار للطن) ٧,٥٠٠(

 :االحجام المتوفرة في السوق هي 

دينار، أي ان سعر ) ٠,٦٠-٠,٤٠(سعار تتراوح ما بين أغم ويباع ب )٨٠-٧٠( غالق اثاث بوزن -

 .دينار) ٦,٦٦٠(الطن يبلغ حوالي 

دينار، أي ان سعر الطن يبلغ حوالي       ) ٠,٧٠(غم ويباع  بمتوسط سعر ١٠٠ اثاث بوزن غالق -

 .دينار) ٧,٠٠٠(

دينار، أي ان سعر الطن يبلغ حوالي          ) ١,٠٠(غم ويباع بمتوسط سعر ١٣٠غالق اثاث بوزن  -

 .دينار) ٧,٧٠٠(

) ١,٥٠(اع بمتوسط سعرغم ويب)١٧٠-١٥٠(بوزن يتراوح ما بين) جوارير(غالق اثاث مكتبي  -

 .دينار) ٩,٤٠٠( دينار، أي ان سعر الطن يبلغ حوالي

 

 .دينار للطن) ٧٠٠-٤٠٠(أي ان هامش الربح لتاجر التجزئة يتراوح ما بين 

 

 

 

 

 

 



 ٦

  االيرادات المتوقعة٦٠٣

 
 ، يتوقع ان تكون االيرادات خالل السنوات دينار٥,٥٠٠ما سبق وبإفتراض معدل سعر البيع  بناء على 

 :الخمس االولى من عمر المشروع على النحو التالي 

 دينار/االيراد السنوي طن/كميات االنتاج السنة

 ١١٠,٠٠٠ ٢٠ االولى

 ١١٥,٥٠٠ ٢١ الثانية

 ١٢١,٢٧٥ ٢٢ الثالثة

 ١٢٧,٣٢٥ ٢٣,١٥ الرابعة

 ١٣٣,٧٠٠ ٢٤,٣١الخامسة

 

 

 

 

  األرض و البناء ١٠٤ 
 

، حيث تقدر اجرة مثل هذا المبنى والذي هو ٢م)٤٠٠(در بحوالي يقترح ان يستأجر مبنى بمساحة تق

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء . دينار) ٤,٥٠٠(عبارة عن هنجر معدني بحوالي 

استخدام العاملين فيه، كتوفير صالة لالنتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية وبما يتناسب 

والمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب وخدمات لالدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي        

 . دينار) ٢,٠٠٠(

  

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 ٧

 مراحل التصنيع  ٢٠٤
 

 :لتالية تمر العملية التصنيعية عبر المراحل ا

 الهيدروليكيه يتم قص وتشكيل الواح الحديد والكروم والقضبان المكابسبإستخدام  -

 من خالل قوالب القص المزودة حسب الرئيسية من جسم الغالقالمنبسطة إلى االجزاء 

 .االقيسة المناسبة الجزاء الغوالق

 .تقص قضبان التثبيت والتبشيم الجزاء الغالق الداخلي -

 .تفتح ثقوب التثبيت للغالقبواسطة المثاقب  -

تجمع االجزاء حسب المخطط لكل غالق والمتكونة من السويتش وقاعدته باطار الغالق،  -

 .وكذلك المشابك والنوابض والكبشايات، ليغلق االطار بغالفه بواسطة البراغي الخاصة به

الخاص يغلف الغالق بعد ذلك بصناديق كرتونية مناسبة له ومن ثم ارساله الى المستودع  -

 .بالمنتج الجاهز
 

 

  الماكنات والمعدات٣٠٤
 

دينار/التكلفةدينار/تكلفة الوحدة العدد الماكنة

 ٧,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٢ ماكنة قص كهربائية للقضبان

 ٢٤,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ٢ مكبس قص هيدروليكي

 ٦,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ١ مكبس تشكيل

 ٧,٠٠٠ - - قوالب قص وتشكيل

 ٢,١٠٠ ٧٠٠ ٣ مثقب عامودي

 ١,٥٠٠ - - دات اخرى عدد ومع

 ٤٧,٦٠٠ المجموع

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤٠٤
 

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

 
 



 ٨

  وسائط النقل٥٠٤
 

) ١٢,٠٠٠ (المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي لتوزيع منتجات ) فان(سيتم استعمال شاحنة متوسطة 

 .ينار، اما بخصوص ما يلزم للمواد االولية فانه سيتم استئجار شاحنات لذلكد
 

  األولية المواد ٦٠٤

 دينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة
التكلفة 

 اإلجماليةدينار

 ٢٢,٥٠٠ ٠,١٥سويتش١٥٠٠٠٠ سويتش مع مفتاح

 ٥,٢٠٠ ٨٠٠ ٦,٥ والكروم الواح او صفائح من خليط الحديد

 ٤٥٠ ٩٠٠ ٠,٥ )ريشية(رائح نوابض بشكل ش

 ٤٥٠ ٩٠٠ ٠,٥ كبشايات ومشابك 

-٠,٥( الحديـد والكـروم       من خليط )قضبان منبسطة (اشرطة

 ملم)٥,٥
٤,٨٧٥ ٧٥٠ ٦,٥ 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ ملم)٥,٥-٣(قضبان دائرية بقطر 

 ١,٧٢٥ ٢ ٣٠٠ ٠,٧٥ من االلمنيوم)قضبان منبسطة(اشرطة 

 ١,٨٧٥ ٢ ٥٠٠ ٠,٧٥ )ملم٦(قضبان ستانلس ستيل بقطر

 ٤٠٠ ٨٠٠ ٠,٥ براغي مختلفة

 ٧,٥٠٠ ٠,٠٥ باكيت١٥٠ ٠٠٠ )باكيت(صناديق كرتونية

 ٩٠٠ ٠,٣٠٠  صندوق٣,٠٠٠ صندوق كرتوني خارجي

 ٢,٣١٨ ــ ٠,٠٥ بدل تالف

 ٤٨,٦٩٣ المجموع 

 



 ٩

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 اردين / التكلفة السنوية دينار/ الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مسؤول مبيعات وتسويق

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس ميكانيك/مدير انتاج

 ٥,٤٠٠ ١٥٠ ٣ فنيو انتاج

 ٧,١٤٠ ٨٥ ٧ عاديين/عمال مناولة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢٦,٧٦٠  السنويالمجموع

 %١١ بما نسبته يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي

 ٢٩,٧٠٣ اإلجمالي السنوي 

  

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 دينار/ التكلفة السنوية البند

 ٢٤٠ المياه

 ٢,٤٠٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ وقود

 ٣,٨٤٠ المجموع



 ١٠

 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

ات للموقع ومصاريف  مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمتتكون

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

  للسنة االولى تكاليف التشغيل٢٠٥
 

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ٤٨,٦٩٣ المواد األولية 

 ٢٩,٧٠٣ الرواتب واألجور 

 ٤,٥٠٠ ايجارات 

 ٣,٨٤٠ الخدمات الضرورية 

 ١,٨٠٠ تسويق 

 ٤,٨٦٠ يل اخرى مصاريف تشغ

 ٩٣,٣٩٦ المجموع
 

 

  رأس المال العامل٣٠٥

 

 . دينار١٥,٥٦٦ مدتها شهرين تبلغ قيمة هذا الند إنتاجيةدورة  راس المال العامل على أساس احتسابتم 
 
 
 
 
 
 

  الدراسة المالية.٥



 ١١

 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 

 دينار/التكلفة البند

 ٢,٠٠٠ تقسيمات المبنى

 ٤٧,٦٠٠  والماكيناتلمعداتا

 ٢,٠٠٠ االثاث واالجهزة المكتبية

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٢,٠٠٠ وسائط النقل

 ٦٤,١٠٠  المجموع

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥

 
 دينار/اإلجمالي البند

 ٦٤,١٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ١٥,٥٦٦ رأس المال العامل

 ٨١,٦٦٦ المجموع
 

 وسائل التمويل   ٦. ٥

 

 %نسبة المساهمة  دينار/ القيمة  البند

 ٥٧ ٤٦,٦٦٦مساهمة صاحب المشروع / رأس المال

 ٤٣ ٣٥,٠٠٠ قرض

 ١٠٠ ٨١,٦٦٦ اجمالي كلفة المشروع 

 

 



 ١٢

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥
 

الموقع واجراء التعديالت الالزمة علـى      ار  ياشهر للتنفيذ، ابتداء من اخت    ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي

 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

 ٥تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

 : المالي للمشروع كما يلي تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل. سنوات

 

 .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 -

 %. ٢٠  افترض أن نسبة توزيع األرباح هي-

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

 : ألغراض تحليل الحساسية جرى اعتماد الحاالت التي تمثل جانب المخاطر وتشمل-

 %١٠ ارتفاع كلفة المواد األولية بنسبة   -

 %١٠أو انخفاض سعر بيع المنتج بنسبة  % ١٠انخفاض حجم المبيعات بنسبة    -
 

  الخالصة ٨٠٥ 
 

  المشروع يحقق ربحاًان، حساسيةاليبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

خسائر والتدفق النقدي، المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح وال

 :الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

       في السنة األولى ا دينار)٤,٩٠٠(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةفي ا ا دينار)١١,٠٢٧(و

 تبلغ .بما فيهم صاحب المشروع  املوع موظف عشر لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل  -

الضمان االجتماعي الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في قيمة 

  دينار في السنة الخامسة ٣٦,١٠٥ دينار في السنة األولى ترتفع إلى ٢٩,٧٠٣



 ١٣

في السنة  % ١٤,٤في السنة األولى و % ٦,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٤,٤و  % ٩,٧د على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائ

 .دينار ٣٣,٤٨٧ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٣,٣ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ نسبة القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات  -

 . سنوات٥عتبلغ فترة االسترداد للمشرو -

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

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

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

 . يستدعي مراعاة ذلك االمر الذي% ١٠ بنسبة انخفاض سعر البيعاو

 
 

 

 
 

 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)

110,000115,500121,275127,339133,706المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

48,69351,12853,68456,36859,187تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
17,91518,81119,75220,73921,776تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,7005,9856,2846,5986,928تكاليف المصنع التشغيلية

72,30875,92479,72083,70687,891مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
37,69239,57641,55543,63345,814الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
9,1249,58010,05910,56211,091رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,8901,9852,0842,188مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,8803,0243,1753,3343,501مصاريف أخرى

21,08821,91822,78823,70324,663مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,9396,9396,9396,9396,939اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,42729,25730,12731,04232,002مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,26410,32011,42812,59113,812الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
5,7647,3939,13110,98812,973الربح قبل الضريبة

8651,1091,3701,6481,946الضريبة على األرباح
4,9006,2847,7629,34011,027األرباح الصافية

%70%71%73%74%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
93,17793,92494,62695,27095,845نقطة التعادل (بالدينار)

%72%75%78%81%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
47,60010.004,760معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
6,939المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
15,56615,5660رأس المال العامل المطلوب

81,66646,66635,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الغالقات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
110,000115,500121,275127,339133,706المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
110,000115,500121,275127,339133,706المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
46,666حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,45112,80418,64224,97931,830الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
81,666117,451128,304139,917152,318165,536مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
64,100مجموع اإلستثمارات

8,11672,30875,92479,72083,70687,891التكاليف التشغيلية المباشرة
21,08821,91822,78823,70324,663إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8651,1091,3701,6481,946الضريبة

74,21697,761101,877106,174110,660115,340إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,45119,68926,42633,74241,65850,196صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

7,45113,95620,12026,80634,02841,803رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1531,4791,8262,1982,595توزيعات األرباح

7,45112,80418,64224,97931,83039,208صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الغالقات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,45112,80418,64224,97931,83039,208النقد

00000المدينون
8,1168,1168,1168,1168,1168,116المخزون

15,56620,91926,75733,09539,94647,324إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

47,600األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
64,10064,10064,10064,10064,10064,100إجمالي األصول الثابتة
6,93913,87820,81727,75634,695اإلستهالك التراآمي

64,10057,16150,22243,28336,34429,405القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
81,66679,68078,17977,17876,69076,729مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
46,66646,66646,66646,66646,66646,666رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,7478,55214,48821,630األرباج المجمعة
3,7474,8055,9357,1438,432الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

46,66650,41355,21861,15468,29676,729مجموع حقوق الملكية
81,66679,68078,17977,17876,69076,729مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %14.4%12.2%10.1%8.0%6.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%14.4%13.7%12.7%11.4%9.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.33.94.34.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الغالقات



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%81,6665تكاليف المشروع

%46,6665مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%20%42.9القرض الى التكاليف %

%15%57.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,9006,2847,7629,34011,027صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.7%8.6%7.5%6.4%5.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%14.4%12.2%10.1%8.0%6.1معدل العائد على اإلستثمار %

%14.4%13.7%12.7%11.4%9.7معدل العائد على حقوق الملكية %

3.33.94.34.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

93,17793,92494,62695,27095,845نقطة 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 41,064-3,788-12,079-33,48727,73421,98110,704صافي القيمة الحالية

IRR 1.4-%10.7%7.9%15.6%18.4%20.7%23.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.91.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

94,568

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.2%

12.4%
3.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الغالقات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,863
7.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.3%معدل العائد الداخلي
NPV33,487صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.7%معدل العائد الداخلي
NPV27,734صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV21,981صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,704صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.9%معدل العائد الداخلي
NPV-12,079صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.7%معدل العائد الداخلي
NPV-3,788صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-1.4%معدل العائد الداخلي
NPV-41,064صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,2160-74,216

17,45116,6039,153

274117,65916,918

377818,76617,989

481719,93019,113
5858108,524107,666

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

081,6370-81,637

17,45116,6039,153

274117,65916,918

377818,76617,989

481719,93019,113
5858111,464110,607

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

089,0590-89,059

17,45116,6039,153

274117,65916,918

377818,76617,989

481719,93019,113
5858114,405113,547



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,2160-74,216

17,45111,1033,653

274111,88411,143

377812,70311,925

481713,56312,746
585899,87899,020

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,2160-74,216

17,4515,603-1,847

27416,1095,368

37786,6395,861

48177,1966,379
585891,23290,375

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,0270-75,027

18,1967,264-932

28157,8747,060

38568,5167,660

48989,1898,291
594399,14498,201

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,8390-75,839

18,941-2,076-11,017

2889-1,910-2,799

3933-1,735-2,669

4980-1,552-2,532
51,02989,76588,736


