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

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

 
 مختلـف فـي  ) 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

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

 .ين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتم
 

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          
 .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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 مشروع خدمة البيع اآللي
 

 * ملخص المشروع -1

 مشروع خدمة البيع اآللي اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

  وغيرها آلياالسكاكر  وبيع المشروبات منتجات المشروع

 أفراد 6 األيدي العاملة

 دينار 69.629 االستثمار الكلي

 دينار NPV 53.687صافي القيمة الحالية 

  IRR 35.8%معدل العائد الداخلي 

  B/C 1.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن Pay Back Period 3فترة اإلسترداد 
 
 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *   
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  وصف المشروع1. 2
 

خدمة البيع اآللي بواسطة الماكينات هي من قنوات البيع التي تتيح للمستهلك الحصول على إن 

 أو في توقيت تكون فيه األسواق مغلقة كأيام ةتجاريال تمحالالتوفر فيها تحاجته في مواقع ال 

 .العطل أو ساعات الليل المتأخرة

 

 مثل تتوفر في اماكن مختارةريكية  في الدول األوروبية واألم هذة الخدمة الواسعة االنتشارإن

 وكذلك محطات توقفها،) القطارات والباصات(محطات الوقود ومراكز انطالق وسائط النقل 

  مراكز التسوق الكبرى والمتوسطة ومواقع أخرى  موجودة في الكثير منأنها كما المستشفيات

 .عديدة

 

قط مثل قطع الشكوالتة أو تتراوح نوعية آالت البيع من الصغيرة المخصصة لصنف واحد ف

وهناك . الشيبس أو لمشروب غازي وآالت كبيرة الحجم المصممة لبيع عدة اصناف مختلفة

 .خصصة لصنع وبيع المشروبات الساخنة كالشاي والقهوة سريعة الذوبانتأيضاً آالت م

 

 المحالت  ستكون مرغوبة في المواقع التي تكون بعيدة عن في األردنخدمة البيع اآللييعتقد أن 

، المستشفيات ،  التجمعات السكانية ، الطرق الخارجية على التجارية كمحطات بيع الوقود

 تجمعات اإلسكانات الطالبية قرب الجامعات حيث ال تفتح المحالت التجارية في المطارات ،

ة  والمدن الرياضية والتجمعات النقابياألنديةمثل  أالماكن وغيرها من ساعات الليل المتأخرة

  .وغيرها من التجمعات

ماكينات بيع المشروبات الغازية في  على بعض في األردن البيع اآللي تماكينايقتصر وجود 

 كما وهناك الماكينة، ةصنف واحد وفقاً للشركة صاحبول مراكز التسوق الكبيرةمن عدد محدود 

مقترح فهو معني أما المشروع ال. بعض المواقع التي فيها ماكنات لبيع المشروبات الساخنة

 .بشبكة من آالت البيع المتعددة األصناف

 المقدمة. 2
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  أهداف ومبررات المشروع2. 2
 

 بحيث  مختارهيهدف المشروع المقترح الى انشاء شبكة من اآلت البيع الموزعة في عدة مواقع

 .تقدم خدمات البيع اآللي للمستهلك وذلك ألصناف متعددة من المشروبات والسكاكر والشبس

 :بررات المشروع ومن أهم م

عدم وجود خدمة البيع اآللي في األردن إال بشكل محدود للغاية وألصناف محددة من  .1

 . والمشروبات الساخنةالمشروبات الغازية

معظم محالت ومراكز البيع في األردن تكون مغلقة في ساعات الليل المتأخرة ولغاية  .2

 .الصباح

الموجود منها  حيث يكون معظم ندرة محالت البيع في الطرق الخارجية وخاصة ليالً .3

 .مغلق

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .4

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع .5

 

  الموقع المقترح للمشروع3. 2
 

يتوقع ان تكون معظم وحدات المشروع موزعة في منطقة العاصمة وحولها، لذلك فإن مدينة 

 مقراً إلدارة المشروع مع مالحظة أنه باإلمكان توزيع عدد من عمان هي الموقع المقترح ليكون

 .آالت المشروع خارجها
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 الخدمة/  وصف المنتج1. 3
 

سيقوم المشروع بتقديم  خدمة البيع اآللي عن طريق امتالك وتوزيع عدد من آالت البيع 

(Vending Machines)مة بيع أصناف  في عدة مواقع مختارة بحيث توفر هذه اآلالت خد

 : والمشروبات مثلالمأكوالتمحددة من 

  والمشروبات الغازية الصغيرةزجاجات الماء .1

 )علب(العصائر أنواع مختلف  .2

  ).Snack ( أصناف السكاكر والحلويات المختلفة بما فيها انواع الشكوالتةالشيبس و .3

 .م النقود المعدنية فقطخداوتعمل آالت البيع المذكورة باستهذا 

 

 .لسوق وحصة المشروع والطاقة اإلنتاجيةا 2  .3
 

 الطلب الحالي .1

 

 اذ هناك إقبال المشروع كبير جداً إن الطلب على األصناف المماثلة التي ستباع عن طريق آالت 

 عن طريق المحالت ويتم حاليا تغطية الطلب  على استهالك تلك األصناف من كافة فئات المجتمع

ود خدمة مماثلة حالياً ، فإن تقدير الطلب على الخدمة المتوقعة  العادية، ونظراً لعدم وجالتجارية

 :ديد المواقع التي يمكن وضع آالت البيع فيها ومنهاحتبسيكون 

بلغ عدد محطات بيع وقود ي إذ محطات بيع وقود السيارات في الطرق الخارجية -

  محطة منها عدد ال بأس به موجود على الطرق328في األردن ) 2001(السيارات 

الخارجية، ويمكن اإلتفاق مع أصحاب عدد منها لوضع آالت البيع فيها، خاصة التي 

 .تبقى عاملة في الليل وال يوجد قربها محال تجارية

 فيها كثافة من اإلسكانات الطالبية والتي تنتشر في محيط العديد  يتواجدالمناطق التي -

 .من الجامعات األردنية

 دراسة السوق.3
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 .ت المجتمعبعض المواقع داخل الجامعات وكليا -

 اختيارها حيثما  يتمأنعلى بعض مواقع السكانية في العاصمة، خاصة المنطقة الغربية  -

 . تجارية تعمل في ساعات الليل المتأخرةال تتوفر محالت 

 والمراكز الرئيسة للبنوك  المهنيةتالمستشفيات الكبرى ومباني النقابات واالتحاد ا -

 .  كبيرة من المواطنين أعدادالشركات خاصة تلك التي يراجعها /

  . انطالق السفريات وأماكنالمطارات  -

 . على األصناف المباعة في اآلالتالطلب أقصاه والمدن الرياضية حيث يبلغ األندية -

 

 حصة المشروع والطاقة الخدمية  .2
 

ها باستثناء عدد رنظراً لعدم وجود خدمة مماثلة حاليا للتي سيقوم المشروع المقترح بتوفي

، فإن حصة المشروع من والمشروبات الساخنة بيع المشروبات الغازية آالت محدود من

 وفي غياب منافس تعني أن نظرياالسوق ستكون بحجم المبيعات التي يستطيع تحقيقها وهي 

 . تقريباً% 100ع اآللي يالبحصة المشروع من سوق 

 

ع في عدد من أما طاقة المشروع، فإنه يقترح أن يبدأ المشروع بعشرة االت بيع توز

 الحاجة زيادة عدد وحسبالمواقع ضمن ما ذكر سابقاً مع أهمية مالحظة أنه يمكن مستقبال 

) وفقاً  لحجم المبيعات ( إلى آخر موقع من االالت، كما تستطيع إدارة المشروع نقل أية آلة

 . بسهولة

 :إن سعة الماكينات المنوي استخدامها كما يلي 

  أصناف6  :زجاجيات والخيارات العلب -

  صنف40 (snacks)خيارات المأكوالت  -

  علبة312) أ: سعة التخزين  -

  قنينة138)       ب             

 .السناك قطعة من 550)            ج        
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  المنافسة والتسويق3 .3
 

ت ال يوجد حالياً خدمة بيع آلي في األردن إال كما ذكر سابقاً من وجود عدد محدود للغاية من آال

 شبه معدومة بيع أصناف محددة من المشروبات الغازية وعليه فإن المنافسة من خدمة مماثلة

 ساعة هي بمثابة نوع 24غير أنه يمكن اعتبار بعض محالت التسوق التي تبقى مفتوحة مدة 

من مصادر المنافسة المتوقعة والتي يمكن تجنبها بعدم اختيار مواقع قريبة منها لوضع آالت 

 .تابعة للمشروع فيها الالبيع

 

 اختيار المواقع المناسبة لوضع آالت  هووالعامل األساسي في نجاح تسويق خدمات المشروع

 :البيع فيها، كما وينبغي اإلهتمام أيضاً باألمور التالية

 الصيانة الدائمة لآلالت لضمان تشغيلها باستمرار -

 .ضمان عدم نفاذ أي صنفاآلالت لمتابعة محتويات  -

 

  البيع و اإليرادات المتوقعة أسعار4 .3

 
بين  المشروع سيبيع خدمة وليس منتجاً، فإن ايرادات المشروع تأتي من هامش الربح نظراً ألن

لمحالت التجارية فان اوبالقياس  . لها المقترحكلفة األصناف التي تباع في االالت وسعر البيع

لألصناف و% 15لعصائر لو % 12 – 10 يتراوح بينلمشروبات الغازية لهامش ربح ب تبيع

وعليه ومع األخذ بعين اإلعتبار الميزة اإلضافية  ،% 30-25األخرى مثل الشوكوالتة والشيبس 

ال ح وقت وفي أماكن ال توجد فيها ميالتي توفرها آالت البيع من حيث توفر الخدمة في أ

ية والعصائر  للمشروبات الغاز %30 بمعدله  للمشروع يتوقع أن يصل تجارية فإن هامش الربح

 . شيبس وشوكوالتة/ لألصناف األخرى من السناك %  40و
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  :إن سعة آلة البيع الواحدة هو

 

  زجاجةعلبة و450

 سناك قطعة 550

  المجموع1000

 

بيع  وأن معدل سعر  سعة اآللة سيباع يومياً في السنة األولىمن% 25وبافتراض ان 

 من شيبس األخرى األصنافعبوة وان معدل سعر بيع  فلس لل250المشروبات الغازية والعصائر 

  للمشروعفي السنة األولىفإن اإليراد المتوقع   للعبوة فلس200 هو وشوكوالتة وغيرها 

 .  دينار203030

 

اإليرادات المتوقعة ) 1(يوضح الجدول رقم علية  وسنويا%5تم افتراض زيادة المبيعات بنسبة 

 .خالل السنوات الخمسة األولى

 

 )1(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة

 

 2008 2007 2006 2005 2004 السنة

 246.790 235.030 223.840 213.180 203.030دينار/اإليرادات
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 المشروع  موقع 104 
 

الموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث يتركز غالبية المستهلكون 

 .لمنوي تقديمهالخدمة االمتوقعون ل
 

 البناء  204

 
 ومتابعة المشروع وكذلك توفير المستودعات إلدارة الهدف المرجو من البناء هو توفير مقر إن 

 . للمواد المنوي بيعها من خالل المشروع الالزمة
 

 .احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ومساحتها) 2(يبين جدول رقم 

 )2(جدول رقم 

                          أبنية المشروع ومساحاتها        
 

 البند  )2م( المساحة  
 مستودعات للبضائع 120
 مكاتب 30
 المجموع 150

 

 

 دينار وذلك 3.000يجار السنوي له بنحو اال ويقدر بدل  المطلوبىتم افتراض استئجارا لمبن

 اشتراطات خاصة بالبناء أية تتطلب  طبيعة المشروع الأن، علما المتر المربع / دينار20بواقع 

  ( للموادةوسهولة المناولباستثناء توفر الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء ومواصالت 

 .  )تنزيل/ تحميل 

 

لدراسة الفنيةا.4
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 وتكلفة المعدات وصف الخدمة 304

 

  وصف الخدمة01

 
 إبقاء بيع آلي في أماكن مناسبة ومختارة مع ماكينات المشروع توزيع عشر سوف يعتمد

 . ماكنة تتعرض للعطلأية الطلب لتبديل احتياط تحت ماكنتين

وستتولى الجهة التي توضع في حوزتها تزويد  في أماكن يمكن مراقبتها تالماكيناستوضع 

الماكينات بالتيار الكهربائي بموجب ترتيبات يتفق عليها مسبقا وقد افترض أن يتم دفع مبلغ 

 .ي  دينار سنويا عن كل ماكينة بيع آل1.200

 

 :ومن المواد التي يمكن بيعها في هذه اآلالت

بس ، قطع ي العصير المختلفة،  أكياس الشأنواع المياه ، علب المشروبات الغازية، زجاجات

 .)Snack(قطع السناك بة عروف المماثلة والمفاألصنا المختلفة وكافة الشكوالتة

 

  تكلفة المعدات واآلالت02
 

ت المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب احتياجا ) 3( يبين جدول رقم 

  .والتشغيل

 )3(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار/ التكلفة  العدد البند

 44.400 12  بيع آلياتنيماك

 1.600  للمستودعاترفوف وعدد متنوعة 

 46.000  المجموع
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  والتجهيزات المكتبيةاألثاث 404 
 

 . دينار2.000 وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو أثاث إلىيحتاج المشروع       
 

 وسائط النقل 504
 

 . دينار10.000لزم للمشروع شاحنة نقل متوسطة تقدر كلفتها بنحو      ي

 

  القوى العاملة واألجور السنوية604
 

 .السنويةاالحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها ) 4(يبين جدول رقم 

 

 )4(                               جدول رقم 

  السنويةواألجور                         القوى العاملة 

 

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة   

 3.600 300 1 صاحب المشروع

 2.400 200 1  وماليإداري

 2.400 200 1 موزع/  مبيعات مسؤول

 1.500 125 1 سكرتيرة

 2.400 200 1   صيانة ماكيناتفني

 1.440 120 1 عمال 

 13.740  6 المجموع

 

 أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها واألجوريضاف للرواتب 

11.% 
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  للمتاجرة البضاعة704

 
لشيبس  والسكاكر والبسكويت واهوالميا تتمثل البضاعة للمتاجرة بالمشروبات الغازية والعصائر

والشوكوالتة  ستؤمن عن طريق الشركات الصانعة والوكالء والتجار هذا وتتسع كل ماكينة بيع 

 : لـ آلي

 علبة سوائل/زجاجة  450

  سناكة قطع550

         

  معدل  ، وأنالعبوة/ فلس175 الشراء للمشروبات الغازية والعصائر سعر أن معدلوبافتراض 

% 25ما سيباع من الماكينة الواحدة يوميا يعادل  وان  س فل120 هو سعر شراء  قطع السناك

 . دينار 132.080 تصل أن يتوقع األولىمن سعتها فان كلفة البضاعة للمتاجرة في السنة 

 

 .ضرورية ال الخدمات804

التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة ضرورية الخدمات ال) 5(يوضح الجدول رقم 

 . األولىلتشغيليةا

 )5(م جدول رق

 السنة األولى/ للمشروع الضرورية                   الخدمات 

 البند شهر/دينار سنة/دينار
 ءالكهربا 50 600
 المياه 25 300

 الوقود 200 2.400
 المجموع 275 3.300
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 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع904 

 
 . شهور4من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 
 
   

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة105

 
  )6(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 

 البند دينار
            المعدات واآلالت 46.000
           أثاث 2.000

           وسائط نقل 10.000
            تأمينات مستردة 200

             المجموع 58.200

 

 ا قبل التشغيل   مصاريف التأسيس وم205
 
 

 دينار وتشمل تكاليف التسجيل 2.000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حواليتقدر   

 .  ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 

 

 الدراسة المالية  -5
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 : المال العامل رأس305

 
   

 يةاإلنتاجباعتماد الدورة  دينار 9.429  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 

 .مدتها نصف شهر الحتياجات البضاعة للمتاجرة وشهر لمصاريف التشغيل 

 

  تكاليف التشغيل 405

 

 )7(                            جدول رقم 

 السنة األولى/                 تكاليف التشغيل السنوية

 

 ينارد/ التكلفة 
 

 البند

 بضاعة للمتاجرة 132.080
 رواتب وأجور  15.251
 الخدمات الضرورية 3.300

 إيجارات 15.000
 مصاريف تسويق 5.075
 مصاريف تشغيلية أخرى 8.480

 المجموع 179.186

 

 

 

 

 

 



 

 17

 تكاليف المشروع ملخص  505
 

 )8(جدول رقم 

 تكاليف المشروعملخص 

 دينار
 البنــــــد

58.200 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 2.000
 لمال العاملرأس ا 9.429
  تكاليف المشروعإجمالي 69.629

 
  و األسس والفرضيات التمويلوسائل 605

 

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

 35.000 وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ الثابتة،جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول 

يبدأ %. 10 خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي دينار، يسدد على

هذا ويتم . التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

من % 50تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع

 .تكاليف المشروع الكلية

 العمر التشغيلي امتدادم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية ت

 -: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

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

 %.5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 .من األرباح الصافية% 25 بواقع الدخل ضريبة احتسبت

 %.12تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
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 لية المؤشرات والكشوف الما ملخص705
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

على  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً يحقق 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية 
 

والتي .  التقديريةةه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذ 

 :تبين ما يلي
 

 دينار 10.158يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة18.431و 

تبلغ . هم صاحب المشروع بما فيلستة من الموظفين والعمالسيوفر المشروع فرص عمل  -

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

 . دينار في السنة الخامسة18.583 دينار في السنة األولى ترتفع الى 15.251

 السنة في% 53.2في السنة األولى و  % 15.9 بين االستثمارتتراوح نسبة العائد على  -

 %.53.2و %    29.3ونسبة العائد على حقوق الملكية بين .  للتشغيل التجاريالخامسة

 . دينارNPV  53.687تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %35.8يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.8 اإلستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات3تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم  % 20و% 10بين 

 أن المشروع يكون حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة إالللحكم على جدوى المشروع 

 اإلنفاق الذي يستدعي مراعاة ذلك عند األمر% 10 البيع بنسبة سعارأانخفاض وأ% 10

 .وتحديد أسعار البيعأ التشغيل على تكاليف
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  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )4

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 الماليةمالحقال5.8



الموقع المقترح
العاصمة

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

203,030213,182223,841235,033246,784المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,2624,4764,6994,9345,181تكاليف العمل المباشرة
132,080138,684145,618152,899160,544ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,78010,26910,78211,32211,888تكاليف المصنع التشغيلية

146,122153,429161,100169,155177,613مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
56,90859,75362,74165,87869,172الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
10,98911,53812,11512,72113,357رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,0765,3305,5965,8766,170مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
15,00015,00015,00015,00015,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,4001,4701,5441,6211,702مصاريف أخرى

33,06533,96834,91635,91236,958مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,3996,3996,3996,3996,399اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

39,86440,76741,71542,71143,757مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
17,04418,98621,02523,16625,415الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
13,54416,05918,72921,56424,575الربح قبل الضريبة

3,3864,0154,6825,3916,144الضريبة على األرباح
10,15812,04414,04716,17318,431األرباح الصافية

%63%65%66%68%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
154,710155,887157,021158,099159,107نقطة التعادل (بالدينار)

%64%67%70%73%76نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
46,00010.004,600معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
6,399المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,4299,4290رأس المال العامل المطلوب

69,62934,62935,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة البيع اآللي



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
203,030213,182223,841235,033246,784المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
203,030213,182223,841235,033246,784المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
34,629حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,9264,9925,4855,3474,516الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
69,629206,956218,173229,325240,380251,300مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
58,200مجموع اإلستثمارات

5,503146,122153,429161,100169,155177,613التكاليف التشغيلية المباشرة
33,06533,96834,91635,91236,958إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,3864,0154,6825,3916,144الضريبة

65,703186,073194,338202,995212,061221,554إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,92620,88323,83526,33128,31929,746صافي 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

3,92615,15017,52919,39420,68921,353رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
010,15812,04414,04716,17318,431توزيعات األرباح

3,9264,9925,4855,3474,5162,921صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة البيع اآللي



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,9264,9925,4855,3474,5162,921النقد

00000المدينون
5,5035,5035,5035,5035,5035,503المخزون

9,42910,49510,98810,85010,0198,424إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

46,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
58,20058,20058,20058,20058,20058,200إجمالي األصول الثابتة
6,39912,79819,19725,59631,996اإلستهالك التراآمي

58,20051,80145,40239,00332,60426,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
69,62963,89657,59050,65343,02234,629مجموع 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
34,62934,62934,62934,62934,62934,629رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

34,62934,62934,62934,62934,62934,629مجموع حقوق الملكية
69,62963,89657,59050,65343,02234,629مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %53.2%37.6%27.7%20.9%15.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%53.2%46.7%40.6%34.8%29.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.71.61.41.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة البيع اآللي



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%69,6295تكاليف المشروع

%34,6295مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%35,00012القروض

%75%50.3القرض الى التكاليف %

%25%49.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

10,15812,04414,04716,17318,431صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.0%9.2%8.4%7.5%6.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%53.2%37.6%27.7%20.9%15.9معدل العائد على اإلستثمار %

%53.2%46.7%40.6%34.8%29.3معدل العائد على حقوق الملكية %

1.71.61.41.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.70.50.20.0الديون

154,710155,887157,021158,099159,107نقطة 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 86,831-16,572-26,474-53,68748,60443,52013,607صافي القيمة الحالية

IRR 4.3%0.7-%18.2%28.5%31.9%35.8معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.3-1.81.71.51.20.60.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

14,171
8.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

156,965

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

31.1%

40.9%
1.2

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

خدمة البيع اآللي



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.8%معدل العائد الداخلي
NPV53,687صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.9%معدل العائد الداخلي
NPV48,604صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.5%معدل العائد الداخلي
NPV43,520صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV13,607صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-0.7%معدل العائد الداخلي
NPV-26,474صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR4.3%معدل العائد الداخلي
NPV-16,572صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-86,831صافي القيمة الحالية
B/C-0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,7030-65,703

11,96323,84321,880

2-1,62125,78527,406

335927,82427,465

437729,96529,588
539670,28069,884

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

072,2740-72,274

11,96323,84321,880

2-1,62125,78527,406

335927,82427,465

437729,96529,588
539672,90072,504

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,8440-78,844

11,96323,84321,880

2-1,62125,78527,406

335927,82427,465

437729,96529,588
539675,52175,125



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,7030-65,703

11,96313,69111,729

2-1,62115,12616,747

335916,63216,273

437718,21417,837
539657,79457,399

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,7030-65,703

11,9633,5401,577

2-1,6214,4676,088

33595,4405,081

43776,4626,085
539645,30944,913

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,2540-66,254

12,1595,9243,765

2-1,7837,0458,828

33958,2237,828

44159,4599,044
543649,71749,281

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

066,8040-66,804

12,355-11,995-14,350

2-1,945-11,694-9,749

3431-11,379-11,810

4453-11,048-11,501
547529,15428,679
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