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قت برنامج تعزيزحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطل

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

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

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

 
لتقديم) إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذأية مساعدة تحتاجونها 
 .المشاريع 

 
نفي كافة مناطق المملكة وعددها اثنا)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المحتويات
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٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع    
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   ٦,٥ وسائل التمويل واالسس والفرضيات
   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
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 مشروع الماء المقطر ومانع التجمد
 

 *ملخص المشروع  -١

 الماء المقطر ومانع التسرب اسم المشروع

 )البلقاء والعاصمة،الزرقاء(محافظات   المقترحموقع المشروع

 بطاريات وسائل منع التجمدماء مقطر لل منتجات المشروع

 افراد ٤ األيدي العاملة

 دينار ٢٣,٧٨٥ الكلي االستثمار

 دينار ١٢,٠٧٤ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٦,٣ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٥ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنة ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 
 
 ات المالية هو للحالة األساسيةملخص المؤشر *   
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  وصف المشروع  ١٠٢     

 
غدت مركبات النقل بمختلف أنواعها حاجة اساسية في حياة االنسان ال غنى له 

عنها في تنقالته سواء كانت الوسائط التي يستخدمها عامة أو خاصة، كما أن 

أخرى أهمها نقل البضائع وسائط النقل على اختالف انواعها تؤدي أغراضا عديدة 

 .رخوالمنتجات المختلفة من مكان آل

 

ا ئهوالصيانة السليمة هي وسيلة ضرورية إلدامة المركبات والحفاظ على كفاءة أدا

مما يؤدي الى خفض كلفة تشغيلها، ويتطلب ذلك استعمال المواد الصحيحة في 

 . المختلفة الصيانةاتعملي

 

 : المركباتومن المواد التي تستعمل في صيانة

 

  الماء المقطر ٠١
 السائلة في المركبات حيث ينبغي تعويض ما يفقد من ماء البطارية اتيستعمل للبطاري

 .زم لكفاءة أداءهاالبخر وذلك للحفاظ على مستوى السائل المحدد والتبفعل  ال

 

   التجمد  سائل منع٠٢
 

) الراديتر(ع في المش )Anti-freezimg liquid  ( يستعمل سائل منع التجمد

  قي فصل الشتاء حيث يتوقع حدوثيستعمل عادةلمحرك والذي اص لتبريد خصالم

 . وأجزاء أخرى من المحرك تجمد الذي يؤدي لتلف المشعال

 

المشروع المقترح سيساعد في فإن   لكافة أنواع المركبات ،تلزموبما أن هاتين المادتين 

 .منهاتوفير بعض احتياجات السوق المحلي 

المقدمة ٠ ٢



 ٦

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢

 
ة البطاريات السائلة وسائل صيانء المقطر لاانتاج الم يهدف المشروع المقترح الى

 .منع التجمد في المشع وهما مادتان ضروريتان لصيانة مختلف انواع المركبات

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

  
 الطلب على منتجات المستمرة في عدد المركبات باألردن مما يستدعي زيادة الزيادة ٠١

 .المشروع

 هنالك وعي متنام بأهمية اتباع وسائل الصيانة السليمة بما في ذلك استعمال المواد  ٠٢

 .الصحيحة

 .  توفير فرص عمل جديدة خلق فرصة استثمارية جيدة و  ٠٣   

  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع٠٤   

 

 الموقع  المقترح للمشروع  ٣٠٢

 
 مسجلة فـي     ) ٢٠٠١ ( عام مرخصة في األردن   من المركبات ال   % ٧٨حوالي  بما أن   

 اقـع  مو  جميعها  تعتبر اطقفإن هذه المن  ) العاصمة، الزرقاء والبلقاء  (محافظات الوسط   

 .  للمشروعةمناسب

 

 

 

     

لمنتج  وصف ا ١٠٣  

 
 :مستلزمات صيانة المركبات هماصنفين من بانتاج سيقوم المشروع المقترح 

 دراسة السوق٠ ٣



 ٧

 

 عبوات بالستيكية من في تعمل في البطاريات السائلة ويكون عادة لمقطر المسالماء ا ٠١

 .حجم اللتر الواحد

ت في مشع تبريد محركات المركبات، ويكون في عبوا سائل منع التجمد  المستعمل ٠٢

 .لتر ٥-٣بالستيكية تتفاوت أحجامها بين 
  

 السوق ٢٠٣
 

  الطلب الحالي .١
 

 عدد المركبات بأنواعها المختلفة الموجودة يعتمد استهالك منتجات المشروع على

 في المملكة خالل ةعدد المركبات المرخص)  ١(في األردن ، ويبين الجدول رقم 

  :٢٠٠١ – ١٩٩٧السنوات  

 

 )١(جدول رقم 

 عدد المركبات المرخصة في المملكة

 %التغير  ألف مركبة     السنة
٣٠٧ ١٩٩٧ - 

٣,٩ ٣١٩ ١٩٩٨ 

١,٠ ٣٢٢ ١٩٩٩ 

١٥,٥ ٣٧٢ ٢٠٠٠ 

١٢,٩ ٤٢٠ ٢٠٠١ 

 ٨,٣  المعدل

 
كبات بمختلف أنواعها في المملكة  بلغ عام رعدد الميتبين من الجدول السابق أن 

المشار  ألف مركبة وبمعدل زيادة سنوية خالل السنوات الخمسة ٤٢٠ حوالي ٢٠٠١

ال ، وال تشمل هذه البيانات المركبات ووسائط النقل التي % ٨,٣ بلغ اليها اعاله

 .تسجل لدى دائرة الترخيص مثل المركبات العسكرية

 



 ٨

  بحوالييقدر ) ٢٠٠٣ (للعام، فإن عدد المركبات ةوبمراعاة معدل الزيادة المذكور

 .  ألف مركبة٤٩٣

 

 لتغذية البطاريات السائلة في  فقط الماء المقطراستعمالورغم أنه يفترض أن 

ير فصل الشتاء، فإنه ولغرض التقدير المركبات وأن يتم استعماله لمشع المركبة في غ

 لتر من الماء المقطر سنويا، وعليه ٢المتحفظ افترض أن المركبة الواحدة تستهلك 

 . ألف لتر٩٨٦فإن حجم الطلب الحالي يقدر بحوالي 

 

 فإن استهالك سائل منع التجمد يقتصر على فصل الشتاء ،  ورغم  ،أخرى من جهة 

 استعمال ملعد  أكثر من البطارية السائلة ، ونظراجمدسائل منع التأن المشع يستهلك 

مانع التجمد من قبل جميع أصحاب المركبات فقد افترض أن الطلب الحالي عليه يعادل 

 . لتر ألف٢٤٦ربع حجم الطلب على الماء المقطر وبالتالي يعادل  

 

لمذيبة هذا وتبين إحصاءات التجارة الخارجية المحضرات المضادة للتجمد والسوائل ا

 ، ويوضح الجدول رقم ٣٨٢٠للجليد في بند واحد هو حسب النظام المنسق تحت الرقم 

تجاري بسبب زيادة  ميزان التجارة الخارجية لهذه المحضرات والتي تشير لعجز )٢(

 كان معدله خالل السنوات المستوردات عن مجموع الصادرات الوطنية والمعاد تصديره

 .نويا طن س١٠٥ حوالي ٢٠٠١ – ١٩٩٧

 )٢(                                 جدول رقم 

 للمحضرات المضادة للتجمدالتجارة الخارجية                      

 طن:الكمية                                       والسوائل المذيبة للجليد

 العجزإعادة التصديرالصادرات الواردات السنة
١٠٦ ١٨ ٥ ١٢٩ ١٩٩٧ 

١٥٦ ٦٠ ٥ ٢٢١ ١٩٩٨ 

٧٠ ٢٤ ٦ ١٠٠ ١٩٩٩ 

١٢٧ ١ - ١٢٨ ٢٠٠٠ 

٦٥ ٧٥ ٢٠ ١٦٠ ٢٠٠١ 

 ١٠٥    المعدل



 ٩

 

 

   الطلب المتوقع٠٢
 

 ١٩٩٧ أعداد المركبات في األردن ازداد سنويا خالل السنوات  فإناستنادا الى ما تقدم،

، وعليه فقد افترض أن الطلب على منتجات المشروع سيزداد %٨,٣ بمعدل ٢٠٠٠ –

  المتوقع خالل السنوات الخمسة القادمة الطلب المستقبلي  فإن فس النسبة، وبالتالي بن

  ).٣(هو كما مبين في الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 ٢٠٠٨-٢٠٠٤الطلب المتوقع  للسنوات 

 لترألف                                       

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٣٢٠٠٤ السنة
 ١٤٦٩ ١٣٥٦ ١٢٥٢ ١١٥٦ ١٠٦٨ ٩٨٦ ماء مقطر

 ٣٦٦ ٣٣٨ ٣١٢ ٢٨٨ ٢٦٦ ٢٤٦ مانع التجمد

 
 ان حجم الطلب المتوقع على الماء المقطر لعام  اعاله يتضح من الجدول المشار اليه

 ويقدر أن يصل . ألف لتر ٢٦٦ لتر وعلى سائل منع التجمد الف ١,٠٦٨ هو ٢٠٠٤

 ألف لتر من ٣٦٦طر وإلى  ألف لتر من الماء المق١,٤٦٩ الى ٢٠٠٨الطلب عام  

 .مانع التجمد

 

 طاقة االنتاجية المقترحة لصة المشروع وا ح٣٠٣
 

 وجود انتاج محلي وأن استيراد الماء  المقطر  غير مجد  االعتباربعينمع  األخذ 

 الطاقة االنتاجيةفإن  مبالغة في حصة المشروع من السوق  عدم ال ومع ،تجاريا

 ساعات ٨ على أساس  وذلكسنويا  لترألف ٣٠٠ المقترحة للمشروع هي القصوى

  :وبافتراض توزيع اإلنتاج على النحو التالي هذا.  السنة/ يوم عمل٣٠٠عمل يوميا و 

 

 



 ١٠

 

 .%٧٥:   ماء مقطر-

 %.٢٥:  مانع التجمد-

 
المقدر سوق ال من حجم % ٢١حوالي   اإلنتاجية القصوى للمشروعقةاالطهذا وتسكل 

كما افترض ان . بالنسبة لمانع التجمد % ٢٨ المقطر و بالنسبة للماء٢٠٠٤لعام 

لكال المنتجين وبزيادة في كميات % ٦٥المشروع سيبدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

 .سنويا% ٥اإلنتاج نسبتها 
 

)٤(جدول رقم   
  القادمةتدرج الطاقة اإلنتاجية للسنوات الخمسة

 ألف لتر
٢٠٠٤٢٠٠٥٢٠٠٦٢٠٠٧٢٠٠٨السنة
 ٧٩ ٧٥ ٧٢ ٦٨ ٦٥ %مستغلةالالطاقة 

 ١٧٨ ١٦٩ ١٦١ ١٥٣ ١٤٦ماء مقطر
 ٦٠ ٥٧ ٥٤ ٥١ ٤٩مانع التجمد

 

 المنافسة والتسويق ٤٠٣ 

 
 فبالنسبة للماء المقطر ستكون المنافسة  مصادر عديدة ،تأتي المنافسة للمشروع من

 .مستوردةما بالنسبة لمانع التجمد فهنالك أيضا المنتجات الأ،  فقط من االنتاج المحلي

 وفيما يتعلق بتسويق منتجات المشروع فينبغي مالحظة أن منافذ التسوق الرئيسية 

، وذلك إضافة للبيع  هي محطات خدمة السيارات المنتشرة في المناطق المختلفة

المباشر الى الشركات والمؤسسات الكبيرة التي تمتلك أعداد كبيرة من المركبات 

 .الخاصة بهاولديها بالتالي مشاغل الصيانة 

 

وعليه ينبغي إلدارة المشروع االهتمام بهذه المنافذ عن طريق منح المؤسسات الكبيرة 

عروضا مميزة، كما والعمل للوصول الى مختلف محطات خدمة السيارات خاصة تلك 

 .جون اآلخرونتالتي تكون في مناطق متباعدة قد ال يهتم بها المن



 ١١

  

 االيرادات المتوقعة   ر البيع واسعأ ٥٠٣

 
تشير البيانات المتوفرة في السوق الى أن معدالت اسعار بيع المنتجات المماثلة 

 :للمستهلك هي

 

 . واحدلتر عبوة / دينار٠,٢٥: الماء المقطر ٠١

 .لتر ٣ عبوة / ينار د١: مانع التجمد ٠٢

 

يد لمحطات  وعليه ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة ، وأهمية منح هامش ربح ج

 خدمة السيارت 

 :فإن اسعار بيع الجملة من المصنع والتي تعتبر مناسبة هي

 

 . واحدلتر عبوة / دينار٠,١٧٥:  الماء المقطر ٠٣

 لتر ٣ عبوة /  دينار٠,٧: مانع التجمد ٠٤

 

 . االيرادات المتوقعة في السنة األولى)٥( ويوضح الجدول رقم 

 
)٥(جدول رقم  

السنة األولى/المتوقعة اإليرادات السنوية  

 دينار ألف لتر البند
 ٢٥,٥٩٥ ١٤٦ ماء مقطر

 ١١,٣٧٥ ٤٩ مانع تجمد

 ٣٦,٩٦٩  المجموع

 

 

 

 

 



 ١٢

 

 

 
 

 قع المشروع  مو ١٠٤
 

، حيث )العاصمة، الزرقاء، البلقاء(في أي من محافظات الوسط لمشروع يقترح اقامة ا

المحافظات من بعضها تتركز النسبة الكبرى من اعداد المركبات اضافة الى قرب هذه 

كما يقترح اقامة المشروع ضمن احدى المناطق الحرفية المنتشرة . وتوسطها المملكة

  .فيها نظرا لتوفر كافة الخدمات الضرورية الالزمة
 

 البناء   ٢٠٤
 

  احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها )٦( يبين جدول رقم   

 .ومساحتها

 )٦(دول رقم ج       

  أبنية المشروع ومساحاتها
 

لبندا  )٢م( المساحة    
 صالة االنتاج ٤٠

  والجاهزةمستودعات المواد األولية ٤٠

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠
 

مربع  متر ١٠٠  يتبين من الجدول السابق ان اجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي 

 .المتر المربع / دينار١٥ع اق دينار وذلك بو١٥٠٠إيجار السنوي لها بنحو ل ويقدر بد
 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 ١٣

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

 طريقة التصنيع ٠١
 : بالخطوات التالية ع للمياه المقطرةتتلخص عملية التصني

  ) R.O( و التناضح العكسي Softner ي ال إزالة عسر الماء بواسطة جهاز-

  .ازالة األيونات المتبقية من المياه المعالجة -

 .ئة والصاق بطاقة البيانالتعب -

للميـاه   مادة ديكرومات البوتاسـيوم      تتبع الخطوات السابقة مع إضافة    إلنتاج مانع التجمد    

 .المعالجة بواسطة خالط خاص
 

 تكلفة المعدات واآلالت ٤٠٤

  
 شاملة الالزمة وتكلفتها  والمعدات احتياجات المشروع من اآلالت ) ٧( ويبين جدول رقم 

 لالتركيب والتشغي
 

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار/ التكلفة البند
 ٢,٠٠٠ Softnerوحدة إزالة عسر الماء 

 ٤,٠٠٠ وحدة تناضح عكسي

 ١,٥٠٠ De-ionizerجهاز نزع األيونات 

 ١,٥٠٠ وحدة تعبئة يدوية مع مكبس الغطاء

 ١,٠٠٠ مانع التجمدلسائل خزان فوالذ وخالط 

 ٥٠٠ خزانات ماء 

 ٥٠٠ عدد متنوعة 

 ١١,٠٠٠المجموع
 
 

 



 ١٤

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٥٠٤
 

 . دينار١,٠٠٠يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو 

 

 وسائط النقل ٦٠٤

 
 . دينار٨,٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة  بكلفة 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 .العاملة وكلفتها السنويةالقوىاالحتياجات التقديرية من ) ٨(يبين جدول رقم 

 

 )٨(                                جدول رقم 

                          القوى العاملة واالجور السنوية

لوظيفةا  /لشهرياالراتب  العدد 

 دينار

/ الراتب السنوي
 دينار

 ٣٫٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ مبيعات

 ٢,٤٠٠ ١٠٠ ٢ عامل

 ٧٠٢٠٠  ٤ المجموع

 

 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٨٠٤
 
  ومستلزمات التعبئة والتغليف  المواد األولية٠١

 التعبئة  ومستلزمات  ياجات المشروع من المواد األوليةتاح)  ٩(يوضح الجدول رقم 

 .التغليف في السنة األولىو
 
 
 



 ١٥

 )٩(جدول رقم   

 السنة االولى/ التغليف التعبئة و ومستلزمات المواد األولية          
 

 

دينار/التكاليف  البنـــد الكمية 

 عبوات بالستيك لتر واحد ١٤٦٫٢٥٠ ٨,٠٤٣

 ديكرومات بوتاسيوم  آغم ٢٥٠ ٣,٠٠٠

  لتر٣عبوات  ١٦,٢٥٠ ٢,١١٢

 بطاقة بيانات ١٦٢,٥٠٠ ٢,٤٣٨

 صناديق كرتونية  ١٢,١٨٨ ٢,٤٣٧

 المجموع  ١٨,٠٣٠

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢
 

التي يحتاجها المشروع وتكلفتهـا فـي       الضرورية   الخدمات   )١٠(يوضح الجدول رقم    

 السنة االنتاجية األولى
 

)١٠(جدول رقم   

 السنة األولى/ للمشروع مساعدة الخدمات ال                   
 

سنة/دينار  البند 
 الكهرباء ٦٠٠

 المياه ٦٠٠

دالوقو ١,٢٠٠  

 المجموع ٢,٤٠٠

  

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٩٠٤
 . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي

 



 ١٦

   
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٢(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع                       

دينار/ التكلفة   البند 
 المعدات واآلالت ١١,٠٠٠

 وسائط تقل ٨,٠٠٠

 أثاث ١,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

 المجموع ٢٠,٢٠٠
 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

تكاليف دينار وتشمل  ١,٠٠٠التأسيس وما قبل التشغيل  حوالي    تبلغ مصاريف 

   . ومصاريف متفرقة اخرىوالتعاقد على المعداتالتسجيل  ورخصة المهن 

 

:عامل  رأس المال ال٣٠٥  
   

في السنة  األولى لالنتاج دينار  ٢,٥٨٥ل العامل للمشروع حوالي ا  يبلغ رأس الم

 .  واحدشهر باعتماد دورة انتاجية مدتها
 

: تكاليف التشغيل٤٠٥  

 .في هذه السنةتكاليف التشغيل )  ١٣( يبين الجدول رقم 

 

 

 الدراسة المالية-٥



 ١٧

 

 )١٣(جدول رقم                              

 السنة األولى/تكاليف التشغيل                
دينار/ التكاليف   
 

 البند

 مواد أولية ١٨,٠٣٠

 رواتب وأجور  ٧,٢٠٠

 إيجارات ١,٥٠٠

 الضروريةالخدمات  ٢,٤٠٠

 أخرىمصاريف تشغيلية  ١,٨٩٠

 المجموع ٣١,٠٢٠

 

 تكاليف المشروع ملخص  ٥٠٥
 

 )١٤(جدول رقم                 

 مشروع تكاليف الملخص           

دينار/ التكلفة   البنــــــد 
 الموجودات الثابتة ٢٠,٢٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ٢,٥٨٥

 اجمالي تكاليف المشروع ٢٣,٧٨٥
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٦٠٥

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

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

دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة  ١٠,٠٠٠تبلغ 

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



 ١٨

. هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع. التأسيس هي فترة سماح 

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٢تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي 

 

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

 -: التاليةواستمرار المشروع  لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات
 
تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت  -

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

 

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% ١٥ بواقع  ت ضريبة الدخلأحتسب -

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

 

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان لك كذ. السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

  .التوقعات
 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 
  ١,٩٥٥  للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى  -

 .دينار في السنة الخامسة ٣,٩٦٥ينار و د

تبلغ . بما فيهم صاحب المشروع ألربعة عمال وموظفين سيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة األولى ترتفع الى  ٧,٢٠٠تي ستدفع لهم قيمة الرواتب واألجور ال

 .دينار في السنة الخامسة ٨,٧٥٢



 ١٩

في السنة % ٢٠,٠في السنة األولى و % ٨,٥ ح نسبة العائد على اإلستثمار بيناوتتر -

 %.٢٠,٠و % ١٣,٤بين ونسبة العائد على حقوق الملكية . الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار ١٢,٠٧٤  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٦,٣بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ١,٥حالية لإليرادات الى اإلستثمارات مة القيمة التبلغ ناتج قس -

 .  سنوات   ٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد  % ٢٠و% ١٠تتراوح بين 

 إلرتفاع تكاليف ا حساسان المشروع يعتبرم على جدوى المشروع، إال  الالزم للحكاألدنى

مراعاة ، األمر الذي يتطلب %١٠أو انخفاض اسعار البيع بنسبة % ٢٠التشغيل بنسبة 

  . عند اإلنفاق على تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيعذلك

 
 
 

 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةاالميزانية  )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  المالحق المالية٨٠٥



الموقع المقترح
الوسط

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

36,96938,81740,75842,79644,936المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

18,03018,93219,87820,87221,916تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4002,5202,6462,7782,917تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,5403,7173,9034,0984,303تكاليف المصنع التشغيلية

23,97025,16926,42727,74829,136مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,99913,64914,33115,04815,800الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

120126132139146مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
390410430451474مصاريف أخرى

7,0507,3287,6197,9258,246مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,4492,4492,4492,4492,449اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,6999,97710,26810,57410,895مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,3003,6724,0634,4744,905الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,3002,8363,4074,0164,665الربح قبل الضريبة

345425511602700الضريبة على األرباح
1,9552,4112,8963,4143,965األرباح الصافية

%69%70%72%73%75نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 30,42930,75231,06831,37531,668نقطة التعادل

%70%73%76%79%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
11,00010.001,100معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,449المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,5852,5850رأس المال العامل المطلوب

23,78513,78510,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
ماء مقطر



الموقع المقترح
الوسط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
36,96938,81740,75842,79644,936المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
36,96938,81740,75842,79644,936المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,785حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,0832,8994,7396,5998,474الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,78538,05241,71645,49749,39553,410مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,200مجموع اإلستثمارات

1,50323,97025,16926,42727,74829,136التكاليف التشغيلية المباشرة
7,0507,3287,6197,9258,246إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
345425511602700الضريبة

22,70332,36533,75835,21336,73338,321إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0835,6877,95910,28412,66215,088صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,0834,0496,1578,30210,48212,690رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1501,4181,7042,0082,333توزيعات األرباح

1,0832,8994,7396,5998,47410,358صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
ماء مقطر



الموقع المقترح
الوسط

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0832,8994,7396,5998,47410,358النقد

00000المدينون
1,5031,5031,5031,5031,5031,503المخزون

2,5854,4016,2418,1019,97611,860إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

11,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
20,20020,20020,20020,20020,20020,200إجمالي األصول الثابتة
2,4494,8997,3489,79712,247اإلستهالك التراآمي

20,20017,75115,30112,85210,4037,953القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,78522,95222,14321,35320,57919,813مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,78513,78513,78513,78513,78513,785رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8051,7972,9904,396األرباج المجمعة
8059931,1931,4061,633الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,78514,59015,58216,77518,18119,813مجموع حقوق الملكية
23,78522,95222,14321,35320,57919,813مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %20.0%16.6%13.6%10.9%8.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%20.0%18.8%17.3%15.5%13.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.43.13.74.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
ماء مقطر



الموقع المقترح

الوسط

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,7855تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %13,7855مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%50%42.0القرض الى التكاليف %

%15%58.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

1,9552,4112,8963,4143,965صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.4%9.4%8.4%7.3%6.2الربح قبل الضريبة

%20.0%16.6%13.6%10.9%8.5معدل العائد على اإلستثمار %

%20.0%18.8%17.3%15.5%13.4معدل العائد على حقوق الملكية %

2.43.13.74.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

30,42930,75231,06831,37531,668نقطة 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 12,481-204-3,080-12,07410,2558,4364,497صافي القيمة الحالية

IRR %2.9-%11.8%8.2%17.4%20.6%23.3%26.3معدل العائد الداخلي

B/C 1.51.41.31.20.91.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,928

8.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

31,058

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

13.9%

17.0%

2.7

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ماء مقطر



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.3%معدل العائد الداخلي

NPV12,074صافي القيمة الحالية

B/C1.5اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,255صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.6%معدل العائد الداخلي

NPV8,436صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.4%معدل العائد الداخلي

NPV4,497صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.2%معدل العائد الداخلي

NPV-3,080صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.8%معدل العائد الداخلي

NPV-204صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-2.9%معدل العائد الداخلي

NPV-12,481صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,7030-22,703

11,0835,9494,867

21236,3216,198

31296,7136,583

41367,1236,988

514228,98028,838

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,9730-24,973

11,0835,9494,867

21236,3216,198

31296,7136,583

41367,1236,988

514229,77629,633

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,2430-27,243

11,0835,9494,867

21236,3216,198

31296,7136,583

41367,1236,988

514230,57130,429



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,7030-22,703

11,0834,1013,018

21234,3814,258

31294,6754,545

41364,9834,848

514226,21626,073

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,7030-22,703

11,0832,2521,170

21232,4402,317

31292,6372,508

41362,8442,708

514223,45123,309

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,8530-22,853

11,1912,8471,656

21353,0722,937

31423,3083,166

41493,5563,407

515725,55425,397

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

023,0030-23,003

11,299-255-1,554

2148-178-325

3155-97-252

4163-11-174

517122,12721,956
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