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

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

 .الشباب األردني
 

في مختلف محافظات) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

 إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريعفرص األستثمار وتحديد وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .الصغيرة والمتوسطة
 

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

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

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣

 
 
 
 

  المحتويات

 ٠١ ملخص المشروع 

مةالمقد   ٢. 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣      دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المتوقع

  ٦٠٣ طاقة المقترحةحصة المشروع من السوق وال

  ٧٠٣ المنافسة والتسويق

  ٨٠٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤      الدراسة الفنية 

   ١. ٤ البناء

   ٢. ٤ األثاث

   ٣. ٤ العدد واألدوات

   ٤. ٤ المواد االولية 

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية

   ٦٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٧٠٤ نامج تنفيذ المشروعبر

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ تكاليف المشروع

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ رأس المال العامل

   ٥. ٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨٠٥ الماليةالمالحق 
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 مشروع بسط عربية
 ملخص المشروع -٢

 بسط عربيةتصنيع اسم المشروع

 مأدبا موقع المشروع

 بسط عربية منتجات المشروع

 أشخاص ٦ األيدي العاملة

 دينار ٧,١٥٨ ياالستثمار الكل

 % ٤٤,٩ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٠,٧٩٩ صافي القيمة الحالية

  ٢,٤ على االستثماراتلإليراداتة القيمة الحالي

 واتسن ٣ فترة االسترداد
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 المقدمة. ٢

 : وصف المشروع١٠٢
كانت صناعة البسط العربية المزركشة المصنوعة مـن الصـوف الطبيعـي هـي              

 في عصـرنا الحـالي      المنتجات وتعتبر هذه    ،الصناعة السائدة في العقود الماضية    

لتزيين المنازل وإضفاء طابع تقليدي عليهـا مـن         جة االولى   تراثية  تستخدم بالدر   

 وقد تراجعت هذه    . على االرضيات والممرات   وضعها او   الجدران تعليقها على    خالل

ليا من الصوف الصناعي رخيص الثمن      آالصناعة بسبب منافسة السجاد المصنوع      

 .مقارنة مع ارتفاع تكاليف الصناعات اليدوية مثل البسط العربية
 
 :بررات وأهداف المشروع  م ٢ .٢

المحافظة على الصناعات التقليدية التراثية وانتاج البسط العربيـة التـي            •

 .تتميز بالجودة والنوعية والزخرفة

 .صحاب المشروعأليراد جيد إتحقيق  •

 .الهالي المنطقةخلق فرص عمل  •

 

 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

األيدي العاملـة   لهذا المشروع وذلك لتوفر     من المواقع المالئمة    مأدبا  تعتبر منطقة   

 اذ ، الالزمة للمشروع من صـوف النعـاج       األولية والمواد   الخبيرة في هذا المجال   

لغزل وصباغة الصوف في المنطقة قادر على تزويد مشـاغل البسـط        مشغل  يوجد  

 .العربية باحتياجاتها من المواد الخام

  

  السوقدراسة. ٣
بير مقارنة مع حجم اإلنتـاج المتواضـع مـن هـذه            سوق هذه السلعة التراثية ك    

 .الصناعة ويمكن تسويق منتجات المشروع محليا وخارجيا وبأسعار جيدة

 

 



 ٦

 

 

 التي تعمـل علـى صـناعة      لية  اآل السجاد مصانع    عدد من  يوجد حاليا في األردن   

كما يتم تغطية حاجة السوق المحلي من السجاد والموكيت عن           . والموكيت السجاد

تشير بيانات دائرة االحصـاءات العامـة بـان صـافي           و  . ستيراد أيضا طريق اإل 

 من السجاد بجميع اشـكاله    ) المستوردات مطروحا منها المعاد تصديره    ( االستيراد

 مليـون دينـار   ٤,٩ مليون دينار مقابل تصدير ما قيمته  ٤,٢ بلغ   ٢٠٠١في عام   

والموكيـت بشـكل    وهذا يعكس عمليا حجم الطلب الكبير على السجاد         ،  لنفس العام 

 ومن الصعب تحديد حجم الصادرات والواردات من البسط التقليدية موضوع           ،  عام

 ولكن تبين من خـالل      .نواعهأجة ضمن بند السجاد بجميع      دم كونها تاتي من   البحث

الزيارات الميدانية لمشاغل البسط العربية التقليدية انه يوجد فـي االردن حـوالي             

 تعمـل مـن     قي تعمل في هذه الصناعة التقليدية      نول اف  ٥٠ نول عامودي و     ١٠٠

 .خالل الجمعيات غير الحكومية وبعض األفراد
 
 :-خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣

 ، تراثي انتاج البسط مشروعا حرفيا ينتج بسط ذات طابع تقليدي و مشروعيعتبر

 خليط من الصوف متخصص في صناعة البسط اليدوية المصنوعة من الصوف أو

 ،مزركشة ومتعددة ومتنوعة وبأحجام مختلفة حسب الطلب بألوان  القطنو

م  او   ١,٢ x ٠,٩واألحجام المرغوبة والمتداولة ويكثر الطلب عليها هي بمقاسات 

١,٢ x م١,٨.   
 

  السوق المحلي٢. ٣
 

تتم تغطية حاجة السوق المحلية من البسط العربية عن طريق انتاج المشاغل 

 باالضافة الى انتاج االنوال االفقية ،كن متفرقة من االردنماأ في لقائمةاليدوية ا

 والتي تستخدم ابسط االدوات في )إنتاج منزلي (سرألالبدائية الموجودة لدى ا

 نوال عاموديا ١٥٠ يوجد في االردن حوالي ،سابقا  وكما ذكر.عمليات التصنيع

ن أي أت عمل  ساعا٨وافقيا ويقدر انتاج النول الواحد حوالي متر مربع بمعدل 

 : االجمالي من االنوال جميعها كما يلياالنتاج السنوي

/ ٢ م٤٥,٠٠٠= م اإلنتاج اليومي ١ x يوم عمل  ٣٠٠  x نول   ١٥٠

 .سنويا



 ٨

 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 

 ، مستوردات من البسط العربيةأية العامة اإلحصاءات بيانات دائرة تظهرال 

يتم علما انه  .ة مع كافة انواع السجاد والموكيتنظرونها لكونها تأتي مندمج

 ونور الحسين األردن نهر تير هذا النوع من السلع من خالل مؤسسيتصد

تقدر الصادرات من هذه و مرتفعة وبأسعار وأوروبا أمريكا  أسواقإلى وخاصة

 . المحلياإلنتاج من ةبالمائ ٥٠السلعة بحوالي 

 

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
 التي  من خالل الكميات على البسط العربيةديد الطلب المحلي السابقيمكن تح

تم تقديرها كإنتاج محلي يخصم منها الكميات التي تم تصديرها الى الخارج 

 كميات جديدة يتم انتاجها سواء الى االسواق المحلية ةومن الممكن تسويق اي

 .او الخارجية

 . المصدر- المستورد +  المحلياإلنتاجكمية =  حجم الطلب المحليصافي

 ٢م٢٢,٥٠٠= ٢٢٥٠٠  -  صفر  + ٤٥,٠٠٠    =     
 
 

 :الطلب المتوقع  ٥. ٣
لإلقبال الملحـوظ علـى      ا نظر % ٥ الطلب على هذه السلعة بمعدل       بافتراض زيادة 

 الطلب المتوقـع علـى البسـط         يبين الجدول التالي فان   ، التراثية المنتجات شراء

 : ادمةالعربية للسنوات الخمسة الق

 السنة ٢م/ الطلب المتوقع

 لتصديرا السوق المحلي

 ٢المجموع م

 ٤٧,٢٥٠ ٢٣,٦٢٥ ٢٣,٦٢٥ األولى

 ٤٩,٦١٠ ٢٤,٨٠٥ ٢٤,٨٠٥ الثانية

 ٥٢,٠٩٠ ٢٦,٠٤٥ ٢٦,٠٤٥ الثالثة

 ٥٤,٦٩٥ ٢٧,٣٥٠ ٢٧,٣٥٠ الرابعة

 ٥٧,٤٣٠ ٢٨,٧١٥ ٢٨,٧١٥ الخامسة

 



 ٩

 :رحةوالطاقة المقتالمشروع من السوق حصة  ٦. ٣
يتكون المشروع من أربعة أنوال عاموديه ينتج النول الواحد متر مربع يوميا فـي              

 مما يعني ذلك ان اجمالي انتاج المشـغل حـوالي           ، ساعات ٨وردية واحدة معدلها    

 وبذلك فان حصة المشروع مـن   يوم عمل٣٠٠  أساس على  ، السنة / ٢م١,٢٠٠

 وقد افترض . المحلي الكلي    تاجاإلن من حجم    % ٢,٥ األولىالسوق تبلغ في السنة     

 لذا ،العمل اإلضافي وذلك من خالل ٢م٣٠٠ المشروع سنويا بمقدار     إنتاج يزداد   أن

 سنويا  % ٤,٢ إلىيتوقع ان تصل حصة المشروع من السوق في السنة الخامسة           

 .كما هي موضحة على النحو التالي

 

الطلب  المحلي   السنة

 ٢المتوقع م

إنتاج المشروع 

 ٢م

مشروع حصة ال

% 

 ٢,٥ ١,٢٠٠ ٤٧,٢٥٠ األولى

 ٣,٠ ١,٥٠٠ ٤٩,٦١٠ الثانية

 ٣,٥ ١,٨٠٠ ٥٢,٠٩٠ الثالثة

 ٣,٨ ٢,١٠٠ ٥٤,٦٩٥ الرابعة

 ٤,٢ ٢,٤٠٠ ٥٧,٤٣٠ الخامسة
 
 :والتسويق المنافسة  ٧٠٣

منتجـات سـواء    هـذه ال  إن سوق هذه السلعة كبير وال يوجد صعوبة في تسويق           

ـ  كما أن هنا   .هامتوقع تأسيس العاملة حاليا أو ال   للمشاريع   ك بعـض المؤسسـات     ل

 وتسـويق  تعنى بتصـدير المحلية مثل مؤسسة نهر األردن ومؤسسة نور الحسين         

أية توسعات فـي هـذا       في الدول األجنبية وهي قادرة على استيعاب         اتهذا المنتج 

 .المجال
 
  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣

 دينار كما يباع إلى مؤسسة      ١٥يباع المتر المربع من البسط العربية محليا بحدود         

 دينار للمتر المربع كتشجيع إلحيـاء     ٢٥نهر األردن ومؤسسة نور الحسين بحدود       

 دينار  ١٧,٥ألغراض هذه الدراسة اعتبر ان معدل سعر البيع يبلغ          .  المحلي التراث

  :على النحو التالينوات الخمسة القادمة  للس المشروعإيرادات  وعليه تقدر.٢م/ 

 



 ١٠

 

 دينار/ اإليرادات ٢م/ اإلنتاج السنة
 ٢١,٠٠٠ ١,٢٠٠ األولى

 ٢٦,٢٥٠ ١,٥٠٠ الثانية

 ٣١,٥٠٠ ١,٨٠٠ الثالثة

 ٣٦,٧٥٠ ٢,١٠٠ الرابعة

 ٤٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠ الخامسة

 

 الدراسة الفنية. ٤
 البناء  ١. ٤ 

على ان تتوفر فيها ) مخازن(مستأجر تم افتراض اقامة المشروع من خالل بناء 

يبين . الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وتكون قريبة من المواصالت العامة

 :الجدول التالي احتياجات المشروع من األبنية 

 

الكلفة اإلجمالية 

  دينار

 البيان المساحة 

 معرض للبسط ٢م٣٢ ١,٠٠٠

 مشغل ٢م٣٢ ١,٠٠٠

  األجرة السنوية مجموع ٢,٠٠٠

سـدة ، قواطـع ، تمديـدات صـحية و           /تعديالت البناء  ٣,٠٠٠

  كهربائية
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 ١١

 :األثاث  ٢. ٤
  تقدر كلفتهـا     .  للمعرض  وتجهيزات  لإلدارة والعاملين  أثاث إلىيحتاج المشروع   

 . دينار١,٠٠٠بحوالي 
 
 

  واألدوات معداتال  ٣.  ٤
 وتصنع محليـا   اليدويةوالاألنب التي يحتاجها المشروع معدات واألدوات  التتمثل  

باإلضافة الى بعض األدوات اليدوية المسـاعدة كمـا فـي           من الخشب والحديد    

 :الجدول التالي
 

 العدد البيان
 الوحدة سعر

 دينار
  دينار/التكلفة 

 ٨٠٠ ٢٠٠ ٤ نول

 ٢٠٠ - - أدوات أخرى

 ١,٠٠٠المجموع
 

 : المواد األولية  ٤٠٤
ة ومصبوغة بالكامل وجاهزة للتصنيع حيث      خيوط صوفية مغزول  يحتاج المشروع   

 ويبلغ سعر الصـوف المغـزول       ، كغم من الصوف   ٢,٥ إلىيحتاج المتر المربع    

 ٣,٧٥ المتر المربع يحتاج من الصوف ما يعادل         أن أي ،كغم/  دينار ١,٥حوالي  

 ٤,٧٢٥وتقدر احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى ب           . دينار

 %.٥ه بدل فاقد أثناء مراحل التصنيع المختلفة بنسبة دينار بما في
 
 : الضروريةلخدمات ا٥٠٤

 . يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٢٠ كهرباء

 ٦٠ ماء

 ١٨٠ المجموع

 

 



 ١٢

 القوى العاملة واألجور السنوية ٦. ٤
 حسب نظام القطـع     اإلنتاجمال يعملون بنظام    في هذا النوع من المشاريع فان الع      

 مشغول ومشـطب     دينار للعامل شهريا   ١٥٠ ما يعادل    أي ٢م/  دنانير ٦وبمعدل  

 : الفنية والعمال على النحو التالياإلدارة إلىيحتاج المشروع و  جاهز للتسويق

 الوظيفة
 الراتب الشهري العدد

 دينار

  السنويالراتب

 دينار

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مالك المشروع

 ٧,٢٠٠ ١٥٠ ٤ يونعمال فن

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ موظف معرض

 ١١,٧٠٠ - ٦ المجموع

 ، وبذلك ٢م/  دينار ٦تجدر اإلشارة الى انه قد اعتبر ان اجور العمال الفنيين تدفع على اإلنتاج بواقع 

 .فانهم ال يخضعون للضمان اإلجتماعي 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٧. ٤
ـ  األجهـزة شراء  إجراء التعديالت و  وبناء    ال اراستئجمن المتوقع أن يتم      الل خ

  .شهر اثالثة
 

 الدراسة المالية. ٥
 تكاليف التشغيل  ١٠٥

 
 دينار/ الكلفة البيان

 ٤,٧٢٥ المواد األولية

 ١١,٧٠٠ الرواتب واألجور

 ١٨٠ الخدمات الضرورية

 ٢,٠٠٠ اإليجارات

 ٦٠٠ مصاريف التسويق

 ٦٩٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ١٩,٨٩٥ جموعالم
 

 



 ١٣

 

 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص  ٢٠٥

 دينار/ الكلفة البيان
 ٣,٠٠٠ تعديالت بناء

 ١,٠٠٠ العدد واألدوات

 ١,٠٠٠  مكتبي وتجهيزات معرضأثاث

 ٥,٠٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ١,٦٥٨ رأسمال عامل

 ٧,١٥٨ المجموع الكلي
 
 

 س و ما قبل التشغيل مصاريف التأسي٣. ٥
عبـارة عـن مصـاريف    وهـي  يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية  

  . دينار ٥٠٠بمبلغ  وتقدر تسجيل وترخيص المشروع ومصاريف متفرقة اخرى
 
 . رأس المال العامل٤٠٥

وقـد    واحد شهر لمدة اإلنتاجية الدورة   تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 .دينار ١,٦٥٨ بلغ

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كما هو موضح في الجـدول       سنوي % ١٠ بفائدة   و لتمويل الموجودات الثابتة  

 :التالي
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ١٤

 
 

 األسس والفرضيات المالية ٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع       تم افتراض  •

 .لإلنتاجالزيادة المفترضة 

 %.٥ السنوية تزداد بمعدل سنوي هو الرواتبتم افتراض أن  •

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.١٢م قدره تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خص •
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

د المالي يرتقي لمستوى وأن المردوعلى الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي،  .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 

  دينار في السنة األولى      ٢٨٥  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين      أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة٣,٧٩٤و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور    .  موظفين وعمال    لستةوع فرص عمل    سيوفر المشر  -

 دينار في   ١٩,٨٧٠ إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ١١,٧٠٠التي ستدفع لهم    

 .السنة الخامسة

 البيان القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ٤,١٥٨ ٥٨

 ت الثابتةقرض الموجودا ٣,٠٠٠ ٤٢

 )دينار(  المجموع ٧,١٥٨ ١٠٠



 ١٥

في  % ٤١,١ في السنة األولى و    % ٤,٢ بين   االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 و % ٦,٧ د على حقوق الملكية بين    ونسبة العائ . السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٤١,١ .% 

 .  دينار١٠,٧٩٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤٤,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٤ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٣ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 ة بنسب البيع أسعار تخفيض   أو لالتشغي تكاليف   أوليف المشروع   في حالة زيادة تكا    -

 مـن الحـد     أعلـى  يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        %٢٠أو  % ١٠

النخفاض اسعار  اال ان المشروع يعتبر   . دوى المشروع جاألدنى الالزم للحكم على     

 . لبيعاألمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد اسعار ا% ١٠البيع بنسبة 
 

 
  الماليةمالحقال ٨٠٥

 
  و الخسائراألرباححساب  )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤



الموقع المقترح
مادبا

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

21,00026,25031,50036,75042,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

4,7255,9067,3839,22911,536تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,2009,00010,80012,60014,400تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5406758441,0551,318تكاليف المصنع التشغيلية

12,46515,58119,02722,88327,254مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
8,53510,66912,47313,86714,746الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,5001,5751,6541,7361,823رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

6007509381,1721,465مصاريف البيع والتسويق
607594117146قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
270338422527659مصاريف أخرى

7,4307,8888,4149,0269,740مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
370370370370370اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,9008,3578,8849,49610,210مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6352,3113,5894,3714,536الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

30025119713772الفائدة على القرض
3352,0603,3924,2344,464الربح قبل الضريبة

50309509635670الضريبة على األرباح
2851,7512,8833,5993,794األرباح الصافية

%69%68%71%78%93نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 20,17621,18022,93325,53029,286نقطة التعادل

%70%69%73%81%96نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
1,00010.00100معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
370المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6581,6580رأس المال العامل المطلوب

7,1584,1583,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بسط عربية



الموقع المقترح
مادبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
21,00026,25031,50036,75042,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
21,00026,25031,50036,75042,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
4,158حقوق الملكية

3,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,2641,3602,0113,0734,371الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
7,15822,26427,61033,51139,82346,371مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
5,000مجموع اإلستثمارات

39412,46515,58119,02722,88327,254التكاليف التشغيلية المباشرة
7,4307,8888,4149,0269,740إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
30025119713772الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
50309509635670الضريبة

5,89420,24524,02928,14732,68137,736إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,2642,0193,5815,3647,1428,635صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
491541595654719أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
491541595654719إجمالي دفعات سداد القرض

1,2641,5283,0414,7696,4887,916رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01681,0301,6962,1172,232توزيعات األرباح

1,2641,3602,0113,0734,3715,684صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بسط عربية



الموقع المقترح
مادبا

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,2641,3602,0113,0734,3715,684النقد

00000المدينون
394394394394394394المخزون

1,6581,7542,4043,4674,7656,077إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

1,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
5,0005,0005,0005,0005,0005,000إجمالي األصول الثابتة
3707401,1101,4801,850اإلستهالك التراآمي

5,0004,6304,2603,8903,5203,150القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
7,1586,7846,9647,5578,3859,228مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
4915415956547190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

4915415956547190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

25091968137371900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
25091968137371900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
4,1584,1584,1584,1584,1584,158رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1178382,0263,508األرباج المجمعة
1177211,1871,4821,562الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

4,1584,2754,9966,1847,6669,228مجموع حقوق الملكية
7,1586,7846,9647,5578,3859,228مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %41.1%42.9%38.2%25.1%4.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%41.1%46.9%46.6%35.1%6.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.24.05.36.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بسط عربية



الموقع المقترح

مادبا

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%7,15825تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %4,15825مساهمة صاحب

%3,00012القروض

% %50%41.9القرض الى التكاليف

%15%58.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2851,7512,8833,5993,794صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %10.6%11.5%10.8%7.8%1.6الربح قبل الضريبة

%41.1%42.9%38.2%25.1%4.2معدل العائد على اإلستثمار %

%41.1%46.9%46.6%35.1%6.7معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 3.24.05.36.6NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.20.10.0الديون

20,17621,18022,93325,53029,286نقطة 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 8,800-4521,000-10,79910,3899,9785,174صافي القيمة الحالية

IRR %14.2-%15.0%10.6%28.0%38.9%41.7%44.9معدل العائد الداخلي

B/C 2.42.22.11.60.91.10.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,463

8.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

23,821

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

30.3%

35.3%

3.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بسط عربية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR44.9%معدل العائد الداخلي
NPV10,799صافي القيمة الحالية
B/C2.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR41.7%معدل العائد الداخلي
NPV10,389صافي القيمة الحالية
B/C2.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR38.9%معدل العائد الداخلي
NPV9,978صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR28.0%معدل العائد الداخلي
NPV5,174صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-452صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.0%معدل العائد الداخلي
NPV1,000صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-14.2%معدل العائد الداخلي
NPV-8,800صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,8940-5,894

11,2641,105-159

22982,7812,483

33314,0593,728

43724,8414,469
542416,92316,499

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

06,4830-6,483

11,2641,105-159

22982,7812,483

33314,0593,728

43724,8414,469
542417,23816,814

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

07,0730-7,073

11,2641,105-159

22982,7812,483

33314,0593,728

43724,8414,469
542417,55317,129



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,8940-5,894

11,26455-1,209

22981,4691,171

33312,4842,153

43723,0042,631
542414,53814,115

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,8940-5,894

11,264-995-2,259

2298156-142

3331909578

43721,166794
542412,15411,731

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,9330-5,933

11,391-885-2,275

2328434107

33641,315951

44101,6501,241
546613,53213,065

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

05,9730-5,973

11,517-2,874-4,391

2357-1,913-2,270

3397-1,429-1,826

4447-1,541-1,988
550910,1409,632




