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

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

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

 وتحديد االستثمارفرص  في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .عات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة المجتماحتياجات

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

 إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص االستثماريةوالمالية للفرصة 
 .لالستثمارنجاح المشاريع المقترحة 

 
لمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال با

 االستثماريـــة والمساعدة األفكارلتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير ) إرادة(
 .المشاريعفي تأسيس وتنفيذ 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )رب مركز لديكبادر باالتصال بأق(



 
 

 ٣ 

 
 

 

   المحتويات

  .١ ملخص المشروع  
  .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ الحصة السوقية والطاقة المقترحة

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق
  ٤. ٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة

   
 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع
  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ االثاث المكتبي
  ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية
  ٥. ٤ المواد االولية والتكلفة المتوقعة

  ٦٠٤ الخدمات الضرورية
  ٧٠٤ تكلفة االنتاج للسنة االولى

  ٨٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٢. ٥ اريف التأسيس وما قبل التشغيلمص

  ٣. ٥ رأس المال العامل
  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

  ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
  ٨٠٥ مالحق الدراسة



 
 

 ٤ 

                             

 

   

 
 
 
 
 

 

  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع  مدينة حرفية
ناعور موقع المشروع المقترح

منتجات المشروع مخازن تجارية

 األيدي العاملة ٣ أشخاص

 الكلي االستثمار ١٦٥,٨٤٦ دينار

 معدل العائد الداخلي ١٤,٩ %

صافي القيمة الحالية ١٦,٦٩٩ دينار

على االستثماراتالقيمة الحالية لاليرادات ١,١ 

 فترة االسترداد ٥ سنوات

 
 

 

 

حرفيةمدينه مشروع  



 
 

 ٥ 

   

 

 

 

  وصف المشروع١. ٢
تزداد حاجة التجمعات السكانية الى المشاريع الخدمية بمختلف انواعها طرديا مع زيادة اعداد 

كما . السكان، وتصبح مجدية اقتصاديا وجاذبة لإلستثمار كلما توفر سوقا كافية لتلك المشاريع

وان توفير البنية التحية الالزمة إلقامة المشاريع من ابنية وطرق وماء وكهرباء األساس 

  .والمحفز على تشجيع اإلستثمار واقامة المشاريع المختلفة 
 

تعتبر ناعور مركزا للواء ناعور التابع لمحافظة العاصمة والذي يشمل ثالثة اقضية  بإجمالي 

حوالي ) المركز(هذا و يشكل عدد سكان ناعور . نسمة ٥١,٦٩٠ حوالي ٢٠٠١سكان بلغ لعام 

 .من اجمالي سكان اللواء% ٦٣
 

يعتبر اقامة التجمعات الحرفية في ناعور من مشاريع البنية التحتية الضرورية للواء ، اذ تقدم 

خدمات المشاريع الحرفية حاليا مثل ورش الحدادة والنجارة وتصليح السيارات في اماكن عدة 

  من ماء وكهرباء وطرقمر الذي يصعب معه تقديم الخدمات الضرورية لها مجتمعةمبعثرة األ

كما . ويفضي الى اضاعة بعض الوقت من قبل المتعاملين للحصول على اكثر من خدمة واحدة

 .ان تواجدها ضمن األحياء السكنية يؤدي الى ازعاج القاطنين في المناطق المجاورة
 

المنطقة الحرفية الصغيرة في ناعور نظرا لعدم توفرها في من هنا جاءت فكرة اقامة مشروع 

 .  الوقت الحاضروخدمة ألصحاب المهن المختلفة والمواطنين على حد سواء
 

 
   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢

 

يعتبر مشروع المدينة الحرفية المقترح فرصة استثمارية جيدة، اذ سيحقق عائدا ماليا جيدا لصاحبه 

فرص العمل للمواطنين باقامة مشاريع جديدة ضمن مناطق مؤهلة ويؤدي الى ويوفر مجموعة من 

  .الحد من مشاكل تلوث البيئة 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

 

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
يعتقد ان منطقة ام القطين التابعة لناعور األنسب إلقامة المشروع كونها مخدومة بالمواصالت 

هذا وباإلمكان اقامة المشروع في . يةوالخدمات األخرى وبعدها النسبي عن المناطق السكن

  .منطقة المنصورة كبديل ثاني وذلك في حالة صعوبة اقامته في ام القطين

 

 

  
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
و ٢م) ٤X١٠ (مربع  مترا أربعين  قائمة تبلغ مخزن بمساحة و عشرونواحد سيقوم المشروع بتوفير

وعلى ان يتم .  تقريباتدونما ةثالثرض بمساحة أ موزعة علىمخدومة و و  لكل مخزن،م٦ارتفاع 

تنفيذ البناء بشكل يسمح الوصول الى كافة المخازن بكل يسر وتوفير ساحات معبدة للتحميل والتنزيل 

 .وكذلك توفير خدمات صحية مناسبة
 

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
 المدن الصناعية في المملكة و إدارة تنفيذ وبدراسة و تخطيط وصناعية تتولى مؤسسة  المدن ال

قد قامت بتنفيذ عدد من المدن الصناعية في مناطق  المشاريع في تلك المدن و إنشاءتشجيع 

الجدول التالي  يين المدن الصناعية . مختلفة من المملكة وتقوم حاليا بدراسة تنفيذ المزيد منها

 :ة والتنفيذ في المملكة القائمة وتحت الدراس

 

 

 

 

 

 

 

دراسة السوق.٣



 
 

 ٧ 

مدن تحت الدراسة وقيد 

 التنفيذ
 مدن قائمة

 المحافظة

 

مدينة مطار الملكة علياء 

 الدولي

مدينة سحاب 

 الصناعية 

 عمان

- 
مدينة الحسن 

 الصناعية 

 اربد 

- 

مدينة الحسين بن 

عبد اللة الثاني 

 الصناعية 

 الكرك 

مدينة العقبة الصناعية 

 الدولية 

 لعقبة ا -

 المفرق  - مدينة المفرق الصناعية 

 معان   - مدينة معان الصناعية 

 البلقاء   - مدينة السلط الصناعية 

 

 مؤسسة المدن الصناعية: المصدر 

 صناعية في كل من محافظات  سبع مدنإلقامةيجية طويلة األمد و تتبنى المؤسسة استرات

 و سيتم مراعاة األولوية في التنفيذ . الحسا،لزرقاء ا، الموقر،سعيد أبي دير ،عجلون ،الطفيلة

 .لجدواهاوفقا 

 

هنالك عدد من الشركات واألفراد يقومون بتنفيذ المدن  فانالقطاع الخاص على مستوى  ماأ

هذا وقد تم تنفيذ مجموعة . والتجمعات الحرفية منها بيتنا وشركة التجمعات اإلستثمارية وغيرها

 .وفي محافظات اخرى) وادي الرمم والرقيم( محافظة العاصمة من المناطق الحرفية داخل

  

 

 



 
 

 ٨ 

يتواجد في منطقة ناعور عدد  . في ناعوراالستثمارفرص يد من ليز هذا المشروع يأتي هو علي

 . من المشاريع الصناعية المتخصصة في انتاج األدوية البشرية والبيطرية والسجاير وغيرها
 

تنتشر   اليدوية المختلفة المهن و الحرفأصحاب محالت ان هنالك مجموعة منو من الجدير 

 سواء من المواطنين او إليهاللجوء اطالبي الخدمة  مما ال يشجع بشكل عشوائي في ناعور،

 ياتى هذا المشروع ليوفر مجموعة متعددة عليه و . اصحاب الصناعات المنشرة في  المنطقة

 .المطلوبةالحصول على الخدمات ه والوصول اليمن الخدمات في موقع و احد مما يسهل 
 

  والتسويق المنافسة٣٠٣
 

وعليه فان المنافسة في هذا .  منظم بشكل جيد حرفيتجمع/منطقة في مدينة ناعور يوجدال 

ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تحقيق اإليرادات المتوقعة . المجال تعتبر محدودة

ة ومجمعة ، مما يسهل عمليه الوصول اليه والحصول نظرا لتفرده بتقديم الخدمات بطريقة منظم

علما بأن هذا المشروع سيستهدف المستثمرين الجدد و اصحاب  . على الخدمات المطلوبة

 .المهن المختلفة المتواجدين حاليا في المنطقة
 

 اإليرادات المتوقعة و  أسعار البيع٤٠٣
 

 .السوق لألسعار السائدة في  تبعاًدينار ٢,٠٠٠ المخزن السنوي إيجارمعدل  يبلغيتوقع إن 

 السنة  المخازن من في  نسبة األشغالإناإليرادات المتوقعة للسنوات الخمس القادمة باعتبار 

 ستخدم التينظرا للحاجة الملحة لمثل هذا المشروع في منطقة ناعور و % ١٠٠األولى ستبلغ 

  . .شريحة كبيرة من المواطنين
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩ 

  :القادمة للسنوات الخمس  المتوقعةاإليراداتيبين لي التاالجدول   
 

السنة دينار/ اإليرادات السنوية 
 األولى ٤٢٠٠٠

 الثانية ٤٤١٠٠

 الثالثة ٤٦٦٢٠

 الرابعة ٤٨٦٢٠

 الخامسة ٥١٠٥١

 

 

 
 

  موقع المشروع ١٠٤
 لمدينة ناعور ، على أن يراعى عند و المنصورة التابعتينأأم القطين  المشروع في إقامةيقترح 

. اختيار الموقع توفر خدمات الماء والكهرباء ووقوع المشروع على شارع رئيس بسعة مناسبة

 دينار أي ٤٥,٠٠٠تم تقدير حاجة المشروع من األرض بثالثة دونمات وقدرت كلفتها بمبلغ 

  .  دينار للمتر المربع١٥بواقع 
 

 :البناء ٢٠٤
على واحد و عشرين مخزن  تتوزع  متر مربع٩٣٠ بحوالي األبنيةشروع من تقدر احتياجات الم

متر  ٩٠ و )مX١٠م٤ (  متر مربع للمخزن الواحد٤٠ متر مربع بواقع ٨٤٠ إجماليةبمساحة 

 هذا . صحية مشتركة للمشروعخدمات و دارةلإلمكاتب عبارة عن مكرر درج للبناء و مربع 

 :ة ألعمال البناء المختلفة ويبين الجدول التالي الكلفة المتوقع

 

 

 

 

 

الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠ 

 

 دينار/الكلفة البند
 ٩٣,٠٠٠ )٢م٩٣٠(أعمال البناء المختلفة 

 ٨,٥٠٠ )الخ...ساحات، طرق(أعمال خارجية 

تكاليف ايصال خدمات الماء والكهرباء 

 للموقع

٨,٠٠٠* 

 ٢,٥٠٠ رسوم ترخيص وأتعاب هندسية

 ١١٢,٠٠٠ المجموع
أ ، وقد قدرت مساهمة صاحب المشروع .ف. ك٥٠٠ى محول كهرباء قدرة تم افتراض حاجة المشروع إل •

 . دينار٥٠٠بمبلغ ) ماء وهاتف( دينار ، كما قدرت كلفة ايصال باقي الخدمات ٧,٥٠٠في هذا البند بمبلغ 
 

 :المكتبيألثاث ا ٣٠٤
 .ر دينا٥٠٠يشتمل هذا البند على اثاث مكتبي بسيط يغطي احتياجات المشروع وقد قدر بمبلغ 

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 الوظيفة العدد دينار/الراتب الشهري دينار/االجمالي
 صاحب المشروع   ١         ٢٠٠         ٢,٤٠٠    

 دارةإ موظف ١         ١٠٠         ١,٢٠٠    

 حارس ١        ٩٠         ١,٠٨٠    

  السنوي المجموع ٤,٦٨٠    

 

 : األولية والتكلفة المتوقعة المواد٥٠٤

 و تقدر باحتياجات المكتب من المستهلكات ومواد الضيافة،تتمثل المواد األولية 

 . دينار سنويا ٢٠٠كلفتها بحوالى 

 



 
 

 ١١ 

  الخدمات الضرورية ٦٠٤
 . دينار سنويا٣٠٠قدرت احتياجات اإلدارة من الماء والكهرباء والوقود بمبلغ 

 

 :ولى تكلفة اإلنتاج للسنة األ ٧٠٤
 البند دينار/ الكلفة 

 وليةأمواد  ٢٠٠

رواتب و اجور ٤,٦٨٠

ضروريةخدمات ٣٠٠

مصاريف اخرى ٢,٥٧٣

المجموع ٧,٧٥٣

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع  ٨٠٤
 

 و تحضير المخططات  بالتسجيل والترخيص ءبدللتنفيذ سنة يحتاج المشروع الى فترة      

 . ذو التنفي
 

 
 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 األرض ٤٥,٠٠٠

 البناء ١١٢,٠٠٠

  األثاث ٥٠٠

تامينات مستردة ٢٠٠

  المجموع ١٥٧,٧٠٠
 

اسة الماليةالدر.٥



 
 

 ١٢ 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

 قة اخرىتشتمل مصاريف التاسيس على رسوم التسجيل والترخيص الالزمة ومصاريف متفر

 . دينار٧,٥٠٠قدر اجمالي هذا البند بمبلغ . وفوائد ما قبل التشغيل
 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

 وبذلك يكون راس المال .)لمدة شهر (التشغيليةتم إحتساب راس المال العامل على أساس الدورة 

 . دينار٦٤٦العامل للمشروع 
 

  ملخص تكاليف المشروع٤٠٥

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ١٥٧,٧٠٠

 مصاريف التأسيس ٧,٥٠٠

 رأس المال العامل ٦٤٦

 المجموع ١٦٥,٨٤٦
 

 

  وسائل التمويل٥٠٥ 
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ٩٥,٨٤٦

 قرض الموجودات الثابتة ٧٠,٠٠٠

 )دينار(  المجموع ١٦٥,٨٤٦
 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣ 

 األسس والفرضيات المالية ٦٠٥
 ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمته 

لقرض على خمس سـنوات     يسدد ا .للبناء االستثماريةلتغطية جزء من التكاليف       دينار ٧٠,٠٠٠

لسـنة  يبـدأ التسـديد عنـد نهايـة ا        %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي        

في حين يتم تغطية باقي التكاليف      . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح          

 .صحاب المشروعأمن مصادر  دينار ٩٥,٨٤٦
 

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

 -:ى األسس والفرضيات التاليةواستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد عل
 

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

 .نقدية

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

 .من األرباح الصافية % ١٥ ضريبة الدخل بنسبة احتسبت

 %.١٢ خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

ن المشروع قادر على أكذلك تشير التدفقات النقدية . يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمسة القادمة

مرفق كذلك بهذه . ردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالوفاء بالتزاماته المالية وأن الم

 :والتي تبين ما يلي. الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية
 

 ١٤,٩٥٢ األولى و السنة دينار في ١١,٩٥٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة 

 

 

 

 



 
 

 ١٤ 

تبلغ قيمة الرواتب .  وعمال احدهم صاحب المشروع لثالثة موظفينفر المشروع فرص عمل سيو -

في السنة  دينار ٥,٦٨٨ في السنة األولى ترتفع الى دينار٤,٦٨٠واألجور التي ستدفع لهم 

 .الخامسة

 في السنة  % ١٠,٦في السنة األولى و  % ٧,٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين     -

  % .١٠,٦و  % ١١,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين .  للتشغيل التجاريمسةالخا

 . دينار ١٦,٦٩٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  % .١٤,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

  . سنوات٥ اإلسترداد للمشروع  تبلغ فترة -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار الخدمات بنسب تتراوح بين  -

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

وال بد من % ٢٠ بنسبة المشروعتكاليف اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة . جدوى المشروع

 . التكاليف هذهمراعاة ذلك عند االنفاق على
 

 

 
 
 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 الميزانية التقديرية) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤

 مالحق الدراسة٨. ٥



الموقع المقترح
ناعور

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

36,75036,75036,75036,75036,750المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

200205210215221تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,2802,3942,5142,6392,771تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,5001,5381,5761,6151,656تكاليف المصنع التشغيلية

3,9804,1374,3004,4704,648مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
32,77032,61432,45032,28032,102الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
120123126129132قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
1,2531,2841,3161,3491,383مصاريف أخرى

3,7733,9274,0884,2564,432مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,5554,5554,5554,5554,555اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,5001,5001,5001,5001,500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,8279,98210,14310,31110,487مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
22,94322,63222,30721,96921,615الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة على القرض
15,94316,77817,71518,76419,936الربح قبل الضريبة

3,9864,1954,4294,6914,984الضريبة على األرباح
11,95712,58413,28614,07314,952األرباح الصافية

%33%32%31%31%30نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 18,87117,84416,68815,38813,927نقطة التعادل

%38%42%45%49%51نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

112,00025.004,480أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
4,555المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7,50051,500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6466460رأس المال العامل المطلوب

165,84695,84670,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مدينه حرفية



الموقع المقترح
ناعور

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
36,75036,75036,75036,75036,750المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
36,75036,75036,75036,75036,750المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
95,846حقوق الملكية

70,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6293,1905,0216,0606,236الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
165,84637,37939,94041,77142,81042,986مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
157,700مجموع اإلستثمارات

173,9804,1374,3004,4704,648التكاليف التشغيلية المباشرة
3,7733,9274,0884,2564,432إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة

7,500المصاريف التأسيسية  والخلو
3,9864,1954,4294,6914,984الضريبة

165,21718,73818,11117,40916,62215,743إجمالي التدفق النقدي الخارج
62918,64121,82824,36326,18827,243صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
11,46612,61213,87415,26116,787أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
11,46612,61213,87415,26116,787إجمالي دفعات سداد القرض

6297,1759,21610,48910,92710,456رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,9864,1954,4294,6914,984توزيعات األرباح

6293,1905,0216,0606,2365,472صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مدينه حرفية



الموقع المقترح
ناعور

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6293,1905,0216,0606,2365,472النقد

00000المدينون
171717171717المخزون

6463,2065,0386,0776,2535,489إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

45,000األرض
112,000المباني

0األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
157,700157,700157,700157,700157,700157,700إجمالي األصول الثابتة
4,5559,11013,66518,22022,775اإلستهالك التراآمي

157,700153,145148,590144,035139,480134,925القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7,5006,0004,5003,0001,5000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
165,846162,351158,128153,112147,233140,414مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
11466126121387415261167870اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

11466126121387415261167870مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5853445922320481678700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5853445922320481678700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
95,84695,84695,84695,84695,84695,846رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7,97116,36025,21834,600األرباج المجمعة
7,9718,3898,8589,3829,968الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

95,846103,817112,206121,064130,446140,414مجموع حقوق الملكية
165,846162,351158,128153,112147,233140,414مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %10.6%9.6%8.7%8.0%7.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%10.6%10.8%11.0%11.2%11.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.30.40.40.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مدينه حرفية



الموقع المقترح

ناعور

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%165,8460تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %95,8463مساهمة صاحب

%70,00012القروض

%25%42.2القرض الى التكاليف %

%25%57.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

11,95712,58413,28614,07314,952صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %54.2%51.1%48.2%45.7%43.4الربح قبل الضريبة

%10.6%9.6%8.7%8.0%7.4معدل العائد على اإلستثمار %

%10.6%10.8%11.0%11.2%11.5معدل العائد على حقوق الملكية %

0.30.40.40.4NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

18,87117,84416,68815,38813,927نقطة 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 1,0339,9203,14113,67510,650-16,6997,833صافي القيمة الحالية

IRR %13.9%14.4%12.6%13.7%11.8%13.3%14.9معدل العائد الداخلي

B/C 1.11.01.01.11.01.11.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

13,370

48.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

16,543

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

8.8%

11.0%

0.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مدينه حرفية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR14.9%معدل العائد الداخلي

NPV16,699صافي القيمة الحالية

B/C1.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR13.3%معدل العائد الداخلي

NPV7,833صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR11.8%معدل العائد الداخلي

NPV-1,033صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.7%معدل العائد الداخلي

NPV9,920صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.6%معدل العائد الداخلي

NPV3,141صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.4%معدل العائد الداخلي

NPV13,675صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR13.9%معدل العائد الداخلي

NPV10,650صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0165,2170-165,217

162928,99828,368

22628,68728,661

32728,36228,335

42828,02427,995

529168,824168,795

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0181,7380-181,738

162928,99828,368

22628,68728,661

32728,36228,335

42828,02427,995

529182,317182,287

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0198,2600-198,260

162928,99828,368

22628,68728,661

32728,36228,335

42828,02427,995

529195,809195,780



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0165,2170-165,217

162927,16026,531

22626,84926,823

32726,52526,498

42826,18626,158

529166,713166,683

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0165,2170-165,217

162925,32324,693

22625,01224,986

32724,68724,660

42824,34924,320

529164,602164,572

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0165,2180-165,218

169228,22227,530

22827,88027,852

33027,52327,494

43127,15127,120

532167,992167,959

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0165,2200-165,220

175527,44726,692

23127,07427,043

33226,68526,652

43426,27826,244

535167,159167,124
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