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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

ــ ــي دي ر اب

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

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

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

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

تثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحليةفرص األس محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أيـة) إرادة(ن المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          لمزيد م 

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 حتوياتالم

 ٠١ ملخص المشروع

 .٢ المقدمة

  ١. ٢ وصف المشروع 

  ٢. ٢ اهداف ومبررات المشروع 

  ٣٠٢ الموقع المقترح للمشروع 

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج 

  ٢. ٣   والمنافسةالطلب الحالي والمتوقع

  ٣. ٣ حصة المشروع والطاقة االنتاجية 

  ٤. ٣ إليرادات المتوقعة اسعار البيع وا

 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع 

  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ تصنيع وتكلفة المعدات واألثاث والتجهيزات المكتبية ووسائط النقللمراحل ا

  ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

  ٥. ٤ المواد االولية والخدمات المساعدة 

  ٦٠٤ ية لتنفيذ المشروع الفترة الزمن

  

 .٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

  ٣. ٥ رأس المال العامل 

  ٤. ٥ تكاليف التشغيل 

  ٥. ٥ ملخص تكاليف المشروع 

  ٦. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 

  ٧. ٥ ت والكشوف المالية ملخص المؤشرا

  ٨. ٥ المالحق المالية 
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   خوذ الرأس البالستيكية الواقية  مشروع
 

 ملخص المشروع -١

 خوذ الرأس البالستيكية الواقية   اسم المشروع

 مراكز المحافظات  المقترحموقع المشروع

 خوذ رأس من البولي اثيلين منتجات المشروع

  أفراد٧ ةاأليدي العامل

 دينار ٦٤,٦٢٣ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٩,٤٣٧ صافي القيمة الحالية

  ١,٣ الحالية لإليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد
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  وصف المشروع ١. ٢ 

 

ة التي استعملها اإلنسان خاصة م أدوات الحمايدأن خوذ الرأس الواقية هي من أق

أثناء الحروب حيث كانت مع الدرع تمثالن عناصر الحماية الضرورية 

 .للمحاربين

 

إضافة للخوذ المستعملة في االغراض العسكرية والتي فبوفي العصر الحديث، 

نية د، ظهرت الخوذ الواقية لالستعماالت المالفوالذ مصنعة من اكانت أساس

شاءات وخدمات  في المناجم والصناعات المختلفة واإلنالمتعددة مثل العمل

 فضالً عن ضرورتها أثناء قيادة بعض وسائط ، والمطاراتالمناولة في الموانيء

 .النقل خاصة الدراجات النارية، وكذلك في أعمال الدفاع المدني والسالمة العامة

 

 : ما يستعمل لإلغراض السابقة من الخوذ الواقية حاليا نوعانإن 

 

أو بااللياف ) NRP(الخوذ المصنوعة من البالستيك المقوى بالنايلون  -

  )FRP( الزجاجية  

 .)ثيلينيالبولي ا( البالستيك  لدائنالخوذ المصنوعة من -

 

حيث الخوذة  شيوعاً في مواقع العمل االعتيادية األكثروالصنف الثاني هو حالياً 

ي مواقع وحاالت ال غنى اخف وزناً واقل كلفة من الصنف األول الذي يلزم ف

 . عنها

 المقدمة .٢
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  أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج خوذ الرأس البالستيكية الواقية ذات 

االستعمال االعتيادي والتي تستعمل على نطاق واسع من قبل عمال المناجم 

إلنشاء والتعدين خاصة في المناطق المكشوفة وفي الصناعات المختلفة وأعمال ا

 .وغيرها

 : ومن اهم مبررات المشروع

 

 االهتمام بها تفترض استعمال زداديلية التي اإن مستلزمات السالمة العم .١

أدوات سالمة بما فيها خوذ الرأس الواقية وبالتالي فإن الطلب عليها 

 .يزداد باستمرار

عدم وجود انتاج محلي منافس وهنالك فرص جيدة للتصدير إلى أسواق  .٢

 . مجاورةالدول ال

 . خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٤

 

  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 

مواقع مناسبة مدن صناعية  بها توجدالتي مراكز المحافظات خاصة تعتبر 

 في كن االستفادة من التسهيالت التي تتوفرم حيث ي،إلنشاء مثل هذا المشروع 

 .اإلستثمار الخاصة بتشجيع تاالمتيازاوكذلك  من خدمات ضرورية هذه المدن
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  وصف المنتج ١. ٣

  

أشرطة  من  داخليةتصنع خوذ الرأس الواقية العادية من البالستيك مع طبقة

وواقي من  تشكل فراغاً داخلياً هو بمثابة حماية شبكة مطاطية /بالستيكية

 .وذ بألوان متعددة غير ان للون البرتقالي هو األكثر شيوعاًلصدمات، وتكون الخا

  

  الطلب الحالي والمتوقع والمنافسة  ٢. ٣

 الطلب الحالي .١

يتم تغطية احتياجات السوق المحلي من الخوذ الواقية عن طريق اإلستيراد، 

تأتي مستوردات األردن من الخوذ . وال يوجد صناعة محلية من هذا المنتج

 والذي ينص على ٦٥٦١٠٠٠ بندي التعرفة الجمركية رقم الواقية تحت

أغطية رأس " والذي ينص على ٦٥٠٦٩١٠٠٠، ورقم "  رأس وقائيةأغطية"

يبين الجدول التالي ".  لدائن أو مزينة من مطاط أو وان كانت مبطنة أخر

مع العلم بان هنالك كميات . من هذا البند المستوردات ة صافيكميقيمة و 

تجدر اإلشارة إلى أن البيانات اإلحصائية أظهرت . عاد تصديره صغيرة من الم

 منها ذلك على الرغم من عدم وجود ٢٠٠٢وجود صادرات وطنية للعام 

صناعة محلية لهذا المنتج، ويبدو أن كمية الصادرات الوطنية تعود الى 

 .منتجات أخرى ليست من اللدائن

 

 دراسة السوق. ٣
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دات من البندين المشار يبين الجدول التالي  قيمة وكمية صافي المستور

  :٢٠٠٢-١٩٩٨اليهما للسنوات 

 طن: الكمية / ألف دينار : القيمة 

 السنة صافي المستوردات

 الكمية القيمة

٦,٦ )٣,٩( ١٩٩٨ 

٨,٢ ٢٩,٥ ١٩٩٩ 

٢,٤ )١,٣( ٢٠٠٠ 

١٣,٤ ٣١,٣ ٢٠٠١ 

٢,٣ ١٤,٩ ٢٠٠٢ 

ة السابقة بلغ  معدل صافي الكميات المستوردة خالل الفترإنمن السابق يتبين 

نظرا لكونها ) ٢٠٠٢ و ٢٠٠٠باستبعاد الكميات في العامين ( طن ٩,٤حوالي 

ونظرا لكون بيانات دائرة اإلحصاءات العامة المتعلقة بهذين البندين، قد . شاذة 

جاءت متضمنة لمنتجات عديدة من األغطية الواقية للرأس، األمر الذي يصعب 

، فسيتم اإلسناد إلى إحصاءات العمال معه تقدير حجم الطلب السابق منها 

 .كأساس لتقدير الطلب المتوقع على هذه المنتجات

توزيع العاملين في بعض منشآت القطاعين الخاص والعام ) ١(يبين الجدول رقم 

 . ٢٠٠٢ ، ٢٠٠١ للعامينفي االردن حسب النشاط االقتصادي والجنس 
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 )١(جدول رقم 

 العام والخاص حسب النشاط االقتصاديالعاملون في بعض منشآت القطاعين 

 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٢ النشاط االقتصادي

 إناث ذكور  إناث  ذكور  

 ٢٣٨ ٨,٢٥٣ ٢٥٨ ٨,٨٢٣ التعدين واستغالل المحاجر 

 ١٠٧,٥٤٤١٤,٨٢٢ ١١١,٠٤٤١٥,٢٩٠ الصناعات التحويلية 

 الكهرباء والماء إمدادات

 والغاز
٥٢٧ ١٣,٤٠٥ ٦٥٠ ١٣,٥٢٤ 

 ٧١٤ ٢٤,٣٠٦ ٨٢٩ ٢٢,٥٤٩ اإلنشاءات

 ١٥٣,٥٠٨١٦,٣٠١ ١٥٥,٩٤٠١٧,٠٢٧ المجموع الفرعي

 ٤٠٤,١٧٤١٢٤,٧٥٦٣٩٠,٨١٧١٢٤,١٨٠ بقية القطاعات

 ٥٦٠,١١٤١٤١,٧٨٣٥٤٤,٣٢٥١٤٠,٤٨١ المجموع 

 

 في األنشطة ٢٠٠٢ن عدد العاملين الذكور لعام أتبين من الجدول المذكور يو

ها استعمال الخوذ الواقية بلغ في األردن تطلب طبيعة عملت  قداالقتصادية التي

 ألف شخص، حيث أن معظم اإلناث يعملن في المجاالت اإلدارية أو ١٥٦نحو 

 .شبه اإلدارية

 

ن غالبية أان طبيعة قطاع التعدين واإلنشاءات الكهرباء والماء والغاز تفترض 

خدم  يستمنهم% ٥٠ الخوذ الواقية، وبافتراض نسبة نموخدالعاملين فيها يست

مع و.   شخص٢٢,٥٠٠فهذا يعني استعمال الخوذ من قبل حوالي  الخوذ

 العاملين في الصناعات التحويلية الستعمال الخوذ الواقية فإن ثلثافتراض حاجة 

 شخص، أي أن اجمالي عدد ٣٧,٠٠٠هذا يعني استعمالها من قبل حوالي 
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.  شخص٥٩,٥٠٠المستعملين للخوذ الواقية في هذه الصناعات يقدر بحوالي 

الورش الصغيرة، الدفاع ) النقل(  بعين االعتبار القطاعات االخرىاألخذمع و

 المحلي من الخوذ االستهالكلحجم  ير العدد االجماليالمدني وغيرها، فإن تقد

 .خوذة ألف ٧٠ يقدر بحوالي) ٢٠٠٢(الواقية لعام 

تبديلها مرة ولتقدير حجم الطلب السنوي فقد تم افتراض  ان الخوذة الواقية يتم 

 الف خوذة ١٠٠ هو ٢٠٠٢، فهذا يعني ان حجم الطلب المقدر لعام سنوياواحدة 

 ٠واقية سنوياً

 

 الطلب المتوقع  .٢

 

 فإنه ،مع زيادة الوعي بأهمية السالمة العمالية والتشدد في االلتزام بشروطها

  فإن افتراض زيادة الطلبهيتوقع زيادة االقبال على استعمال هذه الخوذ، وعلي

المتوقع حجم الطلب ) ٢(يعتبر مناسبا ومعقوال، ويبين الجدول رقم % ٥بواقع 

 .٢٠٠٩على خوذ الرأس البالستيكية الواقية لغاية عام 

 

 )٢(جدول رقم 

 المتوقع على خوذ الرأس الواقية الطلب 

 

٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٩ السنة

 ٩٨ ٩٥ ٨٩ ٨٥ ٨١ ٧٧  خوذهألف

 

 المنافسة  .٣

عدم وجود انتاج محلي لخوذ الرأس البالستيكية الواقية فإن المنافسة نظراً ل

اف مستوردة من الدول صنستكون من المنتجات المستوردة، حيث توجد ا

المنتجات اآلسيوية بأنها ذات كلفة أقل من االوروبية  تمتاز .اآلسيوية واألوروبية

 .وهذا امر هام بالنسبة لتسويق منتجات المشروع



 11

 

ي على إدارة المشروع ان تأخذ عامل المنافسة أعاله بعين االعتبار من لذلك ينبغ

خاصة وأن الشركات . سم بالجودة والسعر المنافستحيث انتاج صنف ي

والمؤسسات الكبيرة والتي تعتبر المستهلك الرئيسي للخوذ الواقية تقوم بشراء 

ل سوق  هذا وينبغي أيضاً عدم إهما٠تاحتياجاتها عادة عن طريق العطاءا

 . للدول المجاورة حيث هنالك طلب جيد على هذه المنتجاتخصوصاالتصدير 
 
 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية ٣. ٣

 

مع مالحظة عدم وجود انتاج محلي وإمكانية التصدير لالسواق الخارجية فإن 

 الف خوذة سنوياً وذلك ٥٠ المقترحة للمشروع هي القصوىالطاقة االنتاجية 

 هذا وسيبدأ . يوم عمل في السنة٣٠٠اعات عمل يومياً و  س٨على أساس 

، كما افترض أن نصف إنتاج %٦٥المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

أي أن . المشروع سيخصص للسوق المحلي والنصف األخر سيخصص للتصدير

من حجم السوق في العام % ٢١اإلنتاج في السنة األولى للسوق المحلي يشكل 

 .سنويا% ٥فترض ان كميات اإلنتاج ستزداد بواقع  هذا وقد ا.٢٠٠٤

 

  كميات اإلنتاج ونسبة الطاقة المستغلة للمشروع خالل )٣(الجدول رقم يبين 

 .٢٠٠٩-٢٠٠٥السنوات 

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج االنتاج السنوي للمشروع

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ الطاقة اإلنتاجية

٣٢,٥٠٠٣٤,١٢٥٣٥,٨٣٠٣٧,٦٢٠٣٩,٥٠٠ خوذه واقية 
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  اسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

خوذة الرأس البالستيكية الواقية في السوق المحلي وذات المنشأ اآلسيوي تباع 

ان أما الخوذ االوروبية الصنع ف دينار ٢,٧٥ - ٢,٥تجزئة يتراوح بين بسعر

الخوذة الواقية لمنافسة، فإن بيع ومع مراعاة عامل ا.  دنانير٥سعرها يزيد عن 

) ٤(ويبين الجدول رقم  . دينار يعتبر منافساً ومعقوال١,٧٥ً البالغ الجملة بسعر 

 .االيرادات المتوقعة للمشروع في السنة االولى

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة االولى/ االيرادات المتوقعة 

 

 دينار العدد البند

 ٥٦,٨٧٥ ٣٢,٥٠٠ خوذة

 

 

 

 لمشروع  موقع ا ١٠٤  

 

مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع فيها، حيـث        مراكز محافظات المملكة    إن معظم   

 . التي توقر الخدمات الضرورية تنتشر المدن الصناعية
 

 البناء   ٢٠٤
 

احتياجات المشروع من األبنية الالزمـة واسـتخداماتها        ) ٥(   يبين جدول رقم    

 .ومساحتها

 

 الدراسة الفنية٠ ٤
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 )٥(جدول رقم 

ساحاتهاأبنية المشروع وم  
 

 البند  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج 100
 مستودعات المواد األولية والجاهزة 70
 مكاتب 30

 المجموع 200
 

 
 متر ٢٠٠يتبين من الجدول السابق ان  اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 ١٥ دينار وذلك بواقع ٣,٠٠٠يجار السنوي لها بنحو اإل ويقدر بدل ،مربع

 .تر المربع الم/دينار
 

 لنقلاووسائط األثاث والتجهيزات المكتبية و  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

 بما فيه )HDPE(ثيلين عالي الكثافة يالبولي ا حبيبات تغذية -

نة الحقن يماكل  حسب الكمية المحددة في قمع التغذية الحبيبات الملونة

 )Injection Moulding Machine.(  

د القطع يوتبرالخوذ  صهر الحبيبات وحقنها في قوالب تشكيل -

 .المشكلة

 . وتدويرهه منها يعاد  طحن مقبولال القطع المنتجة وغير معاينة -

 المطاط لتشكيل الطبقة شرائح/ األشرطة البالستيكية   قص  -

في الفتحات الخاصة الموجودة في الخوذة من  هاالداخلية الواقية وتثبت

 .اخلالد
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 . للعنق  شريط اإلغالقتثبيت -

 بأكياس بالستيكية والتعبئة ضمن صناديق كرتون والتخزين  التغليف-

 .لحين البيع

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  ) ٦( يبين جدول رقم 

 شاملة التركيب والتشغيل

 

 )٦(  جدول رقم                         

                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

شاملة بالحقن الخوذ تشكيل نة يماك

 تجهيزات التبريد الالزمة

٣٠,٠٠٠ ١ 

 ٦,٠٠٠ ٣ أطقم قوالب

/ األشرطة البالستيكية قطع ةماكين

 شرائح المطاط للجزء الداخلي

٤,٠٠٠ ١ 

 ٥,٠٠٠ ١ ضاغطة هواء

 ٢,٠٠٠ ١  شة تالفجارو

 ٢,٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٤٩,٠٠٠  المجموع
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 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار٢,٠٠٠ وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع 

 

 وسائط النقل٠٤

 . دينار٨,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 

 
 
 

املة واألجور السنوية القوى الع٤٠٤  
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٧(يبين جدول رقم 
 

 )٧(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي وإداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ فني 

 ٤,٣٢٠ ١٢٠ ٣ عمال 

 ١٥,١٢٠  ٧ المجموع

ويضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي 

 %.١١والبالغة نسبتها 
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 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤

 
 التغليف المواد األولية ومستلزمات ٠١

 
احتياجات المشروع من المواد األولية ومستلزمات  ) ٨(يوضح الجدول رقم 

 .التغليف في السنة األولى
 
 
 

 )٨(         جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية ومستلزمات التغليف
 

دينار/ الكلفة   البنـــد الكمية 

بولي اثيلينحبيبات   كغم٩٧٦٠ 6.832  

ات تلوينجبيب  كغم٤٨٨ 976  

شرائح مطاط/ أشرطة بالستيكية   كغم٨١٠ 2.438  

للعنقشريط نايلون   1.625  

 أكياس بالستيك وكرتون  ٩٥٠

 المجموع  ١٢,٨٢١

 

 .المساعدة  الخدمات ٠٢
 

الخدمات المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في       ) ٩(يوضح الجدول رقم    

 .السنة االنتاجية األولى
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)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع مساعدة الخدمات ال                   
  

سنة/دينار شهر/دينار   
 البند

1800 150 
 الكهرباء

 المياه 15 180
 الوقود 100 1200
 المجموع 265 3180

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   

الموقع ، بدء من اختيار  أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 .وشراء اآلالت وايصال الخدمات وحتى التشغيل
 
  

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
                          

 )١٠(جدولرقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع
 

                             البند دينار

 المعدات واآلالت 000,4٩

 أثاث 2.000

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 ات مستردةتأمين ٢٠٠

             المجموع ٥٩,٢٠٠

الدراسة المالية.٥
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    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينـار وتشـمل     ٢,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حـوالي       

ومصـاريف متفرقـة    تكاليف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات        

 .  اخرى 

 

 :  رأس المال العامل٣٠٥
   

على أساس دورة إنتاجية  دينار ٣,٤٢٣العامل للمشروع   يبلغ رأس المال 

  . مدتها شهر واحد

 :تكاليف التشغيل  ٤٠٥

 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

دينار/ التكلفة   
 

 البند

 مواد أولية  ١٢,٨٢١

 رواتب وأجور  ١٦,٧٨٣

 إيجارات ٣,٠٠٠

 الضروريةالخدمات  3.180

 مصاريف التسويق ١,٤٢٢

 مصاريف تشغيلية أخرى ٣,٨٧٠

 المجموع ٤١٫٠٧٦
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 تكاليف المشروع ملخص  ٥. ٥
 

 )١٢(                جدول رقم 

  تكاليف المشروع ملخص         

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة 200,5٩

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2.000

 رأس المال العامل ٣,٤٢٣

كاليف المشروعاجمالي ت ٦٤٫٦٢٣  

 
  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٦. ٥

 

فتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على إألغراض هذه الدراسة تم 

قرض لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة ، وقد افترض ان 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية ٣٥,٠٠٠قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠تساوية وبمعدل فائدة سنوية هي م

هذا ويتم تمويل . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .من تكاليف المشروع الكلية%  ٥٤

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

التشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 

 -:والفرضيات التالية

 

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

 .اإلنتاج ستكون نقدية 
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نوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية الس

 .المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ١٥ بواقع  أحتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

 المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق يبين ملخص نتائج

تشير التدفقات النقدية كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً أن المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي على الوفاء بالتزاماته المالية  ان المشروع قادر

  .لمستوى التوقعات

 

 ةاح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرب 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

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

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٣٨٠ دينار و ٤,٦٧٥

 بمـا فـيهم صـاحب       لسبعة عمال وموظفين    سيوفر المشروع فرص عمل      -

 الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيهـا مسـاهمة           تبلغ قيمة . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع الى       ١٦,٧٨٣المشروع في الضمان االجتماعي     

 . دينار في السنة الخامسة٢٠,٤٠٠

% ٣٠,٥في السنة األولى و     % ٧,٩ تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين      -

ئد على حقوق الملكية بـين      ونسبة العا . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %.٣٠,٥و  % ١٥,٥

 . دينار١٩,٤٣٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -
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 % .٢١,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع في حالة زيادة تكاليف  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير  % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين  -

، بإستثناء زم للحكم على جدوى المشروعالمالية أعلى من الحد األدنى الال

 ١٠او تخفيض اسعار البيع بنسبة % ٢٠نسبة بزيادة تكاليف التشغيل 

 .ينبغي مراعاة ذلكحساسا لهذين المتغيرين ويعتبر المشروع حيث %
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليةمالحقال ٥.٨



الموقع المقترح
عام

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

56,87559,71962,70565,84069,132المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

12,82113,46214,13514,84215,584تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,4597,8328,2248,6359,067تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,1005,3555,6235,9046,199تكاليف المصنع التشغيلية

25,38026,64927,98229,38130,850مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
31,49533,07034,72336,45938,282الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,4221,4931,5681,6461,728مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,3501,4181,4881,5631,641مصاريف أخرى

15,69616,33116,99717,69718,432مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,3996,3996,3996,3996,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

22,49523,13023,79624,49625,231مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,0009,94010,92711,96313,051الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
5,5007,0138,63010,36012,212الربح قبل الضريبة

8251,0521,2951,5541,832الضريبة على األرباح
4,6755,9617,3368,80610,380األرباح الصافية

%66%67%69%70%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 46,94347,05447,11947,13047,080نقطة التعادل

%68%72%75%79%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
49,00010.004,900معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
6,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,4233,4230رأس المال العامل المطلوب

64,62329,62335,000إجمالي تكلفة المشروع
%54%46%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الخزذ الواقية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
56,87559,71962,70565,84069,132المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
56,87559,71962,70565,84069,132المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
29,623حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,3553,9715,1655,8916,095الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
64,62359,23063,69067,87071,73175,227مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
59,200مجموع اإلستثمارات

1,06825,38026,64927,98229,38130,850التكاليف التشغيلية المباشرة
15,69616,33116,99717,69718,432إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8251,0521,2951,5541,832الضريبة

62,26845,40146,95948,57050,23451,953إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,35513,82916,73119,30021,49623,275صافي 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

2,3558,09610,42512,36413,86614,881رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,1255,2606,4737,7709,159توزيعات األرباح

2,3553,9715,1655,8916,0955,722صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الخزذ الواقية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,3553,9715,1655,8916,0955,722النقد

00000المدينون
1,0681,0681,0681,0681,0681,068المخزون

3,4235,0396,2346,9597,1646,791إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

49,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
59,20059,20059,20059,20059,20059,200إجمالي األصول الثابتة
6,39912,79919,19825,59731,996اإلستهالك التراآمي

59,20052,80146,40140,00233,60327,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
64,62359,44053,83547,76141,16733,995مجموع 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
29,62329,62329,62329,62329,62329,623رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5501,2512,1143,150األرباج المجمعة
5507018631,0361,221الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

29,62330,17330,87431,73732,77333,995مجموع حقوق الملكية
64,62359,44053,83547,76141,16733,995مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.5%21.4%15.4%11.1%7.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.5%26.9%23.1%19.3%15.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.80.90.90.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الخزذ الواقية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%64,6235تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %29,6235مساهمة صاحب

%35,00012القروض

%75%54.2القرض الى التكاليف %

%15%45.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

4,6755,9617,3368,80610,380صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %17.7%15.7%13.8%11.7%9.7الربح قبل الضريبة

%30.5%21.4%15.4%11.1%7.9معدل العائد على اإلستثمار %

%30.5%26.9%23.1%19.3%15.5معدل العائد على حقوق الملكية %

0.80.90.90.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.50.30.0الديون

46,94347,05447,11947,13047,080نقطة 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 12,991-3,2973,223-19,43714,75310,0708,070صافي القيمة الحالية

IRR %5.6%13.6%10.4%15.9%16.1%18.5%21.4معدل العائد الداخلي

B/C 1.31.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

47,065

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.2%

23.1%

0.7

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الخزذ الواقية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

7,432

13.7%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.4%معدل العائد الداخلي

NPV19,437صافي القيمة الحالية

B/C1.3اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.5%معدل العائد الداخلي

NPV14,753صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.1%معدل العائد الداخلي

NPV10,070صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.9%معدل العائد الداخلي

NPV8,070صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.4%معدل العائد الداخلي

NPV-3,297صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.6%معدل العائد الداخلي

NPV3,223صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR5.6%معدل العائد الداخلي

NPV-12,991صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,2680-62,268

12,35515,79913,444

215916,73916,580

316717,72617,559

417518,76218,587

518456,88356,699

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

068,4950-68,495

12,35515,79913,444

215916,73916,580

316717,72617,559

417518,76218,587

518459,60359,420

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

074,7220-74,722

12,35515,79913,444

215916,73916,580

316717,72617,559

417518,76218,587

518462,32462,140



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

062,2680-62,268

12,35512,95510,601

215913,75313,594

316714,59114,424

417515,47015,295

518453,14052,957

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

062,2680-62,268

12,35510,1117,757

215910,76710,608

316711,45511,289

417512,17812,003

518449,39849,214

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

062,3750-62,375

12,59011,6919,101

217512,44112,266

318313,22813,045

419214,05413,862

520252,36652,164

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

062,4820-62,482

12,8267,5844,758

21908,1437,953

32008,7308,530

42109,3479,137

522047,84847,628
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