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اً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقـد أطلقـت برنـامج تعزيـزحرص

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

 
 في مختلف ) إرادة(يــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاج 

فرص األستثمار وتحديـد إحتياجـات المجتمعـات محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة

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

 
لتقـديم) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع
. 

 
 اثنان وعشرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( ع تعزيز اإلنتاجية    تتواجد مراكز مشرو  

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المحتويات

 . ١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة  
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع
   ٣. ٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق  
   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 

   ٢. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة
   ٣. ٣ سويقوالت المنافسة

   ٤. ٣ أسعار البيع اإليرادات المتوقعة
 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ المعدات واألجهزة وكلفتها 
   ٤. ٤ االثاث والديكورات 

   ٥. ٤ وسائط النقل
   ٦. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 

   ٧. ٤ المواد االولية 
   ٨. ٤ خدمات الضرورية ال

   ٩. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 
 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ رأس المال العامل
   ٤. ٥ مصاريف التشغيل
   ٥٠٥ تكليف المشروع 

   ٦٠٥ المالية وسائل التمويل واألسس والفرضيات 
   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

    ٨. ٥ المالحق المالية 
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 ملخص المشروع -١

حديثة وخدمات تصليح مالبس وأحذية مصبغة اسم المشروع

 عام لجميع المناطق موقع المشروع

 ليحاتغسيل وكوي ودراي كلين وتص منتجات المشروع

 أفراد ٦ األيدي العاملة

 دينار ٢٣,٠٣٣ الكلي االستثمار

 دينار ١٠,٣٣١ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٤,٦ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٤ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

 ة األساسيةملخص المؤشرات المالية هو للحال * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مصبغة حديثة وخدمات تصليح مالبس 
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  وصف المشروع١. ٢
 

 خاصة في مناطق التجمعات السكانية األردنيعتبر قطاع الخدمات من القطاعات االقتصادية الهامة في 

ا لذلك ،كثير من األلوية والمناطق في المملكة إلى خدمات متناسبة مع عدد سكانهحيث تفتقر ال. الكبرى

 .لتلبية سكان تلك المناطقوخدمات تصليح المالبس واألحذية يأتي مشروع المصبغة الحديثة 

 

من  وغسيل وكوي المالبس إضافة إلى تصليح المالبس واألحذية كلين الدراييقدم المشروع خدمة 

عدد ب إستالمإعطاءه وصل  و الى الشخص المسؤولالمالبس وتسليم المحلالى العميل  مجيءخالل 

 .خدمةللالسعر المطلوب والقطع 
 

غم أن عمليات المغاسل التفصيلية تختلف من ناحية سوائل التنظيف، نوع االقمشة إال إنه يمكن ر

أو الغسل بدون الماء )  التنظيفموادمع إضافة ( تصنيفها إلى نوعين رئيسين هما الغسل بالماء 

ابهة كال النوعين يشتركان في تش٠ Dry Clean وهو ما يعرف بعملية أل ) باستعمال سائل التنظيف(

ثم العصر والتنشيف وأخيراً عملية ) سواء بالماء أو سائل التنظيف(يات الرئيسية وهي أوالً الغسل لالعم

 . الكوي والتغليف

 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 

اقامة حذية بحيث يمكن األمالبس والالمشروع المقترح هو عبارة مصبغة حديثة وخدمات تصليح 

تلك المناطق التي ال تتوفر فيها هذه الخدمة أو تلك  المملكة ال سيما المشروع في أي من محافظات

  للمنطقةالخدميمن منطلق تشجيع وزيادة الجذب لذلك . المناطق التي تحصل عليها من مناطق مجاورة

يلبي احتياجات سكان  وخدمات تصليح مالبس وأحذية مصبغة حديثة فإن مشروع اقامة ،المحددة

 .بها المشروعالمنطقة التي سيقام 
 

المقدمة. ٢
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 ، المشروع ألبناء المنطقةسيوفرها االستثمارية التي ةأما الفوائد المادية غير المباشرة فتتضمن الفرص

وسيؤدي الى تحسين الوضع المادي لصاحب  كما سيقدم المشروع عدد من فرص العمل الجديدة،

 . المشروع

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

  محافظات المملكةإحدىالمناطق التجارية ضمن /  التجمعات السكانية  المشروع في منطقةإقامةيقترح 

 

 ويالحظ ان معظم المنشآت ،تركيز نشاطات الغسيل والكوي في مناطق المملكة) ١(ملحق رقم يبين 

 بينما المنشآت المتوسطة تتركز في مناطق اليرموك وعين الباشا بمعدل شخصين،صغيرة بمعدل عمالة 

 .  أفراد٦المشروع المقترح يأتي بين هاتين الفئتين بمعدل عماله .  فردا١٤ًعماله هو 

      
 

 

 

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها /  منتجات ١. ٣
 

 لكافة انواع المالبس وغيرها من شراشف الغسيل والكوي و ي كلينامشروع خدمة الدراليقدم س

 وتصليح المالبس واألحذية وبيع  أخرى مثل رثيتكميلية ستقدم المصبغة خدمات ، كماوبرادي وسجاد

 أصباغعالقات المفاتيح وو  والمحافظ الجلدية األحزمةواللوازم الشخصية مثل بعض اإلكسسوارات 

 .  وغيرهااألحذية
 

 السوقدراسة. ٣
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  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٢. ٣
 

من مناطق منتشرة في كثير ال من المشاريعخدمات الدراي كلين والغسيل والكوي مشاريع تعتبر 

السكان يعتمدون على الخدمات التي تقدمها هذه المشاريع في غسيل وكوي كثير من ال حيث أن ،المملكة

 . المالبس والبياضات
 

 األسرة الواحدة أفرادوأن معدل عدد  أسرة، ٢٥٠بافتراض أن المشروع سيقدم خدماته بالمعدل إلى 

من خدمات الغسيل والكوي الواحدة لألسرة الشهري  فان الجدول التالي يبين معدل االستهالك فرد، ٥,٨

 : في مناطق الكثافة السكانية ومراكز المدن ات هذه الخدمالتي تحتاج
 

 األم األب النوع

أوالد عمر 

٢٥-١٥ 

 ولد ٢عدد 

 وبنت

متفرقات 

 للعائلة

اإلجمالي 

الشهري 

للعائلة 

للسنة 

 األولى

اإلجمالي للعائلة 

 للسنة األولى
 

 ٨٤ ٧ - ٣ - ٤ قميص

 ٦٠ ٥ - ٢ ١ ٢ لونبنط

 ١٢ ١ - - - ١ بدلة رجالي

 ١٢ - - - - ١ جاكيت

 ٢ - - - - - معطف

 ٤ - - - - - شرشف

 ٤ - - - - - حرام صوف

 ٢٤ ٢ - ١ ١ - تنورة/ فستان 

 ٢٤ ٢ - ١ ١ - بلوزة
 ١٢ ١ ١ - - - إصالح أحذية وجلديات

 ١٢ ١ ١ - - - الخياطة والرثي
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لذلك فقد  غير منتشرة بشكل واسع،تعتبر بهذا الشكل المتكامل  المشروع المقترح تخدماباعتبار أن 

 احتياجات العائلة إجمالي من %٥٠عادل يفان الطلب المتوقع على خدمات المشروع اعتبر انه وبالمعدل 

في % ٥وبافتراض معدل زيادة سنوية نسبتها . من خدمات الدراي كلين والغسيل والكوي واألخرى

 للسنوات تحتاجها األسرة الواحدة  التي المتوقع، فان الجدول التالي يبين العدد المتوقع للخدماتالطلب

  :الخمسة القادمة 

 

 النوع
السنة 

 األولى

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الثالثة

السنة 

 الرابعة

السنة 

 الخامسة

 ٥١ ٤٩ ٤٦ ٤٤ ٤٢ قميص

 ٣٦ ٣٥ ٣٣ ٣٢ ٣٠ لونبنط

 ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ بدلة رجالي

 ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ تجاكي

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ معطف

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ شرشف

 ٢ ٢ ٢ ٢ ٢ حرام صوف

 ١٤ ١٣ ١٣ ١٣ ١٢ تنورة/ فستان 

 ١٤ ١٣ ١٣ ١٣ ١٢ بلوزة
 ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ إصالح أحذية وجلديات

 ٧ ٧ ٧ ٦ ٦ الخياطة والرثي

 

 والتسويق منافسة ال٣. ٣
 

إلى خدمات الغسيل فباإلضافة  ملة، موضوع البحث بتقديم مجموعة من الخدمات المتكاينفرد المشروع

م خدمات إصالح األحذية والحقائب الجلدية وغيرها من الجلديات إضافة إلى سيقدوالكوي والدراي كلين 

. خدمات الخياطة البسيطة والرثي وحياكة عراوي األزرار وبيع اإلكسسوارات الجلدية والكلف والخيوط

خدمات المتكاملة غير منتشرة بشكل واسع، األمر الذي ويعتبر هذا النوع من المشاريع التي تقدم ال

سيمكن المشروع من المنافسة وعدم مواجهة صعوبات في ترويج خدماته واستقطاب عدد مناسب من 

 .العمالء
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وال بد في بداية عمل المشروع من الترويج لخدماته للمجاورين والسكان في المنطقة التي سيقام بها 

 . وتقديم الخدمات بأسعار منافسةعن طريق توزيع المنشورات

 

  المتوقعة اإليرادات البيعأسعار ٤. ٣
 

معلومات التم االعتماد في تقديرها على أسعار السوق من خالل جمع فقد  ، المتوقعةالبيعبالنسبة ألسعار 

فيما يلي جدوال يبين  ٠ واالستفسار عن متوسط اإليراد اليوميمختلفةوزيارة المصابغ في مناطق 

 -:عار المعتمدة للخدمات التي سيقدمها المشروع األس

 

 )دينار(سعر الخدمة  النوع

 ٠,٢٥ قميص

 ٠,٦٠ لونبنط

 ١,٥٠ بدلة رجالي

 ١,٠٠ جاكيت

 ٢,٥٠ معطف

 ١,٠٠ شرشف

 ٢,٠٠ حرام صوف

 ١,٥٠ تنورة/ فستان 

 ١,٠٠ بلوزة
 ٢,٠٠ إصالح أحذية وجلديات

 ٢,٠٠ الخياطة والرثي

 

 : السنة األولى من عمر المشروع خالل معدل إنفاق ٍاألسرة الواحدةأما الجدول التالي فيبين 
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)دينار(معدل اإلنفاق  النوع

 ١٠,٥٠ قميص

 ١٨,٠ لونبنط

 ٩ بدلة رجالي

 ٦ جاكيت

 ٥ معطف

 ٢ شرشف

 ٤ حرام صوف

 ١٨ تنورة/ فستان 

 ١٢ بلوزة
 ١٢ إصالح أحذية وجلديات

 ١٢ الرثيالخياطة و

 ١٠٨,٥٠  األسرةإنفاقمجموع 

 

ويبين الجدول التالي اإليرادات التي سيحققها المشروع خالل السنوات الخمسة القادمة، على اعتبار ان 

% ١٠، وان معدل الزيادة السنوية في اإليرادات ستكون بواقع أسرة ٢٥٠ إلىالمشروع سيقدم خدماته 

 :سنويا

 

 )دينار(اإليرادات  السنة

 ٢٧,١٠٠ ولىاأل

 ٢٨,٥٠٠ الثانية

 ٢٩,٩٠٠ الثالثة

 ٣١,٤٠٠ الرابعة

 ٣٣,٠٠٠ الخامسة
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 المشروع  موقع ١. ٤
 

. إحدى محافظات المملكة حيث الكثافة السكانية والفئات المستهدفةيقترح أن يكون موقع المشروع في 

 . صالتوحيث تتوفر البنية التحتية والخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وموا

 
 

 البناء ٢. ٤
 

سيتم اجراء  . مخازن متجاورة٣، عبارة عن  متر مربع ٧٠ يحتاج المشروع لبناء مساحته بحدود 

.  البالط والسيراميكوأعمالبعض التعديالت على المخازن، مثل إزالة القواطع القائمة وبناء سدة علوية 

 . دينار٢,٠٠٠فة تعديالت البناء بمبلغ كما تقدر كل.  دينار٣,٦٠٠تقدر بدل اإليجار السنوي بمبلغ 

 

 :المعدات واألجهزة وكلفتها  ٣. ٤
 

  :واألجهزة الالزمة للمشروع وكلفتها المعدات يبين الجدول التالي 

 

 دينار/التكلفة العدد )دينار(السعراألجهزة
 ٥,٠٠٠ ١ ٥,٠٠٠ ) كغم١٣(غسالة مالبس مع عصارة ونشافة 

 ٥٠٠ ١ ٥٠٠ بخار وشفاط رأس مكوى

 ١٠٠ ١ ١٠٠ طاولة للمكوى البخاري

 ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ماكينة خياطة مالبس

 ٥٠٠ ١ ٥٠٠  خياطةماكينة 

 ١,٥٠٠ ١ ١,٥٠٠ بويلر للماء الساخن

 ٥٠٠ - - عدد وأدوات منوعة

 ٨,٦٠٠ المجموع
 

 

 الدراسة الفنية. ٤
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 : األثاث والديكورات ٤. ٤

 
 واعمال منجور، تقدر كلفتها بمبلغ      يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط والى ديكورات والى واجهات المنيوم         

 . دينار١,٥٠٠

 : وسائط النقل ٥. ٤

 
 . دينار٨,٠٠٠لتجميع وتوزيع المالبس، يقدر كلفتها بمبلغ ) فان(يلزم المشروع سيارة 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦. ٤
 

 -: الشهرية والسنويةوأجورهم القوى العاملة الالزمة للمشروع  الجدول التالييبين
 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد البيان
 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عمال فنيون 

 ٢,١٦٠ ٩٠ ٢عمال عاديون 

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ سائق

 ٩,٦٦٠ المجموع السنوي
 

 %.١١يضاف إلى إجمالي الرواتب مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي ونسبته 
 

  األولية المواد ٧. ٤
 

من ايرادات الخدمات، وتشتمل على مواد % ١٥تقدر كلفة المواد الداخلة في هذه الخدمات بما نسبته 

 ٠)مستلزمات الخياطة ومستلزمات األحذية(التنظيف واألصباغ والخيوط والنعال 
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  الخدمات الضرورية وكلفتها ٨ .٤
 

 
 

 دينار/التكلفة البند
 ٢٤٠ المياه

 ٤٨٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ وقود

 ١,٩٢٠ المجموع

 

 ترة الزمنية لتنفيذ المشروع الف٩. ٤
 

 اشهر الختيار الموقع وإجراء التعديالت والديكورات على البناء وشراء ٤يلزم المشروع فترة مدتها 

 .المعدات واألجهزة الالزمة وحتى التشغيل

 

 

 
 
  كلفة الموجودات الثابتة١. ٥
 
 

 اإلجمالية /التكاليفالبند
 ٢,٠٠٠ بناءتعديالت ال

 ٨,٦٠٠ المعدات واألجهزة

 ١,٥٠٠ األثاث والديكورات

 ٨,٠٠٠ السيارة

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

 ٢٠,٦٠٠ المجموع 

الدراسة المالية. ٥
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  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢. ٥
 

الترخيص  دينار وتشتمل على رسوم ٦٠٠قدرت مصاريف التأسيس التي يحتاجها المشروع بمبلغ 

 .والتسجيل ومصاريف متفرقة أخرى

 

  رأس المال العامل٣. ٥
 

واحد، نبلغ قيمة هذا البند  على اساس دورة تشغيلية مدتها شهرتم إحتساب راس المال العامل 

 ٠)  دينار١,٨٣٣(

 

  مصاريف التشغيل٤. ٥

 
 

 البند دينار/ التكلفة 

  المواد األولية ٤,٠٦٩

  واألجورالرواتب ١٠,٧٢٢

  اإليجارات ٣,٦٠٠

  الخدمات الضرورية ١,٩٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ١,٦٩٠

 المجموع ٢٢,٠٠٠
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  المشروع تكاليف ٥. ٥
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٢٠,٦٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٦٠٠ مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 ١,٨٣٣ راس المال العامل 

 ٢٣,٠٣٣ المجموع
 

  و األسس والفرضيات المالية التمويلوسائل ٦. ٥
 

 

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

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة .  الثابتة الموجودات تكاليف

 السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة يبدأ التسديد عند نهاية%. ١٠سنوية هي 

 .سماح 

 

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

 -:المشروع  لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .ع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشرو

 .تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية % ٢٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢افي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  صاحتسابتم 
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  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧. ٥
 

ن المشروع يحقق أ حساسية المشروع ،يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

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

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

و  دينار في السنة األولى للتشغيل ١,٤١٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة٣,٢٥٥

 تبلغ قيمة األجور . بما فيهم صاحب المشروعمال وعين موظفلستةر المشروع فرص عمل سيوف -

 دينار في ١٠,٧٢٢والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة١٣,٠٣٢السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ 

في السنة الخامسة  % ١٦,٨في السنة األولى و  % ٦,٤ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٦,٨و % ٨,٩للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار ١٠,٣٣١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٤,٦ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اال -

 .واتسن) ٤ (تبلغ فترة االسترداد للمشروع -

في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب تتراوح بين  -

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

او ، %٢٠ تكاليف التشغيل بنسبة الرتفاع حساسا تبرإال أن المشروع يع. على جدوى المشروع

 . األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك، % ١٠انخفاض أسعار الخدمات بنسبة 
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 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)  ٤

 
 
 

 

  مالحق الدراسة ٨. ٥



الموقع المقترح
عام لجميع المناطق

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

27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,0694,2724,4864,7104,946تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,3946,7137,0497,4017,771تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,8803,0243,1753,3343,501تكاليف المصنع التشغيلية

13,34214,00914,71015,44516,218مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,78314,47215,19515,95516,753الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,6651,7481,8361,9272,024رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

120126132139146مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
550578606637669مصاريف أخرى

8,6598,9129,1789,4569,749مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,3642,3642,3642,3642,364اإلستهالك لإلصول الثابتة

120120120120120إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,14311,39611,66211,94112,234مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,6393,0763,5344,0144,519الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

750627492343180الفائدة على القرض
1,8892,4483,0423,6714,340الربح قبل الضريبة

4726127609181,085الضريبة على األرباح
1,4171,8362,2812,7533,255األرباح الصافية

%73%75%77%79%81نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
23,40723,66323,91924,17624,430نقطة التعادل (بالدينار)

%74%77%80%83%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
8,60010.00860معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,364المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6005120المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8331,8330رأس المال العامل المطلوب

23,03315,5337,500إجمالي تكلفة المشروع
%33%67%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مصبغة وخدمات تصليح مالبس وأحذية



الموقع المقترح
عام لجميع المناطق

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,12528,48129,90531,40132,971المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,533حقوق الملكية

7,500قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,4943,2234,9686,7268,493الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,03328,61931,70434,87338,12641,463مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,600مجموع اإلستثمارات

33913,34214,00914,71015,44516,218التكاليف التشغيلية المباشرة
8,6598,9129,1789,4569,749إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
750627492343180الفائدة

600المصاريف التأسيسية  والخلو
4726127609181,085الضريبة

21,53923,22424,16125,14026,16327,232إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,4945,3967,5439,73311,96314,232صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,2281,3511,4861,6351,799أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,2281,3511,4861,6351,799إجمالي دفعات سداد القرض

1,4944,1676,1928,24710,32812,433رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
09451,2241,5211,8362,170توزيعات األرباح

1,4943,2234,9686,7268,49310,263صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مصبغة وخدمات تصليح مالبس وأحذية



الموقع المقترح
عام لجميع المناطق

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,4943,2234,9686,7268,49310,263النقد

00000المدينون
339339339339339339المخزون

1,8333,5625,3077,0658,83210,602إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

8,600األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
20,60020,60020,60020,60020,60020,600إجمالي األصول الثابتة
2,3644,7297,0939,45711,821اإلستهالك التراآمي

20,60018,23615,87113,50711,1438,779القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6004803602401200القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,03322,27721,53820,81220,09519,381مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,2281,3511,4861,6351,7990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,2281,3511,4861,6351,7990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

6,2724,9203,4341,79900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
6,2724,9203,4341,79900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,53315,53315,53315,53315,53315,533رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4721,0841,8452,763األرباج المجمعة
4726127609181,085الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,53316,00616,61817,37818,29619,381مجموع حقوق الملكية
23,03322,27721,53820,81220,09519,381مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.8%13.7%11.0%8.5%6.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.8%15.0%13.1%11.1%8.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.64.34.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مصبغة وخدمات تصليح مالبس وأحذية



الموقع المقترح

عام لجميع المناطق

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,0335تكاليف المشروع

%15,5335مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%7,50012القروض

%50%32.6القرض الى التكاليف %

%25%67.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,4171,8362,2812,7533,255صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.2%11.7%10.2%8.6%7.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.8%13.7%11.0%8.5%6.4معدل العائد على اإلستثمار %

%16.8%15.0%13.1%11.1%8.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.64.34.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

23,40723,66323,91924,17624,430نقطة 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 6,898-9381,717-10,3318,6767,0204,696صافي القيمة الحالية

IRR 3.6%14.1%10.8%17.8%19.4%21.8%24.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.31.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,308
10.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

23,919

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.3%

13.0%
3.1

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مصبغة وخدمات تصليح مالبس وأحذية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.6%معدل العائد الداخلي
NPV10,331صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.8%معدل العائد الداخلي
NPV8,676صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,020صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.8%معدل العائد الداخلي
NPV4,696صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.8%معدل العائد الداخلي
NPV-938صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.1%معدل العائد الداخلي
NPV1,717صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.6%معدل العائد الداخلي
NPV-6,898صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5390-21,539

11,4945,1243,629

2775,5605,483

3816,0185,937

4856,4996,414
58928,20928,121

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,6930-23,693

11,4945,1243,629

2775,5605,483

3816,0185,937

4856,4996,414
58929,08728,999

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8470-25,847

11,4945,1243,629

2775,5605,483

3816,0185,937

4856,4996,414
58929,96529,876



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5390-21,539

11,4943,7672,273

2774,1364,059

3814,5234,442

4854,9294,844
58926,04825,959

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5390-21,539

11,4942,411917

2772,7122,635

3813,0272,947

4853,3593,274
58923,88623,797

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5730-21,573

11,6442,9241,280

2843,2683,183

3893,6293,541

4934,0093,916
59825,82925,731

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,6070-21,607

11,793723-1,070

292976884

3971,2401,144

41011,5181,417
510723,44923,342


