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

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

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

تمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المج محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

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

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )أقرب مركز لديكبادر باالتصال ب (



 
 

 

  المحتويات

. ١ ملخص المشروع    

. ٢ المقدمة    

   ٢-١ وصف المشروع

   ٢-٢ اهداف المشروع ومبررات 

   ٢-٣ الموقع العام للمشروع

 . ٣  دراسة السوق  

١-٣ المنتج    

٢-٣ واقع وافاق السوق     

٣-٣ االفاق المستقبلية للسوق    

٤-٣ من السوق كميات االنتاج وحصة المشروع     

٥-٣ المنافسة والتسويق واسعار البيع     

٦-٣ االيرادات المتوقعة    

 . ٤  الدراسة الفنية  

١-٤ موقع المشروع    

٢-٤ البناء    

٣-٤ معدات وآالت المشروع وتكاليفها التقديريه     

   ٤-٤ االثاث والتجهزات

٥-٤ وسائط النقل    

٦-٤ التصنيع عملية     

٧-٤ د االولية ومواد التعبئة والتغليف الموا    

٨-٤ الخدمات الضرورية     

٩-٤ القوى العاملة     

   ١٠-٤   الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع 

.٥ الدراسة المالية   

١-٥ تكاليف التشغيل السنوية     

٢-٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل    

٣-٥ رأس المال العامل    

٤-٥ يف المشروع تكال    

٥-٥ وسائل التمويل    

٦-٥ االسس والفرضيات المالية     

٧-٥ الخالصة     

٨-٥ المالحق المالية     

 

 



 
 

 

 

 مشروع انتاج ملطف الجو وملمع نباتات الزينة 
 

  ملخص المشروع-١

 ملطف الجو وملمع نباتات الزينة اسم المشروع

 الزرقاءمان ، اربد ،  ع  المقترح موقع المشروع

 )بخاخات(ملطف الجو وملمع نباتات الزينة  منتجات المشروع

 ٨ مجموع األيدي العاملة

    دينار٢٩,٧٦٢ حجم االستثمار الكلي

   %٣٣,٧  )IRR(معدل العائد الداخلي

    دينار٢٣,٥٤٥  )NPV( صافي القيمة الحالية

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

)B/C(  
١,٨ 

    سنوات٣ )PBP (رة االسترداد فت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١

 

         

 

 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
استخدامها والتي تشمل المنازل عطرية في أماكن فاء رائحة ض   تستخدم ملطفات الجو ال

كما تستخدم ملمعات النباتات المنزلية  .ا مغلقة نسبيتكونوالمكاتب وغيرها من األماكن التي 

 ومن الممكن أن يحتوي على مواد مغذية .ات النباتأوراق وتلميعلتنظيف ) الزينةنباتات ( 

ويتواجد كال المنتجان بأشكال مختلفة ففي حالة ملطف الجو فمن الممكن أن  .لورق النباتات

 في حين أن ملمع أوراق النباتات يمكن أن ،  بخاخ يتواجد على شكل مسحوق أو سائل أو

 هو األكثر بخاخات استعمال هذه المنتجات بشكل كما ان . بخاخ يتواجد على شكل سائل أو

  . اشيوع

تقوم األردن باستيراد احتياجاتها من ملمعات النباتات ،كما تقوم باستيراد معظم احتياجاتها 

من % ٥ تغطي حوالي ةاك صناعة محليمن ملطفات الجو من عدد من الدول في حين أن هن

 .فات الجوملط احتياجات السوق المحلي من

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    

 
 ومنافسة المنتجات جيدة بمواصفات هذه المنتجاتافتقار السوق المحلي لتصنيع  -

 .المستوردة

 . توفر السوق االستهالكي في األردن والذي يمايز الجودة والتذوق-
 

 :ويهدف المشروع الى

 

هذه المنتجات و بمواصفات تغطية جزء من احتياجات السوق المحلي من  -     

 .عالية

                .جديدةالعمل عدد من فرص التوفير فرص  -           

 . تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع-           

                          

المقدمة ٠ ٢



 
 

 ٢

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢    

 
ى مثل عمان واربد والزرقاء، أي من مدن المملكة الكبر  يقترح أن يكون موقع المشروع في 

  .حيث الكثافة السكانية والقرب من الفئات المستهدفة لمنتجات المشروع

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  
 
ملطفات الجو بروائح مختلفة كالفراولة والورد والليمون كل من  سيقوم المشروع بانتاج  

 مل وتعبئتها ٤٠٠عة  مل وملمعات نباتات الزينة الداخلية المنزلية بس٣٠٠وغيرها بسعة 

  . مضغوطة تتالئم والنمط االستهالكي وطلب السوق بعبوات

    

 : واقع وآفاق السوق٢٠٣    
 

 :واقع السوق الحالي .        أ

 : ملطفات الجو-
تأتي المستوردات والصادرات من ملطفات الجو تحت بند التعرفة الجمركية رقم   

طير او ازالة روائح الغرف بما فيها محضرات لتع"  والذي ينص على ٣٣٠٧٤٩٠٠٠

هذا وقد بلغت مستوردات وصادرات ). المحضرات المعطرة للطقوس الدينية ما عدا األغربتيت

 : كما يلي٢٠٠٢-١٩٩٨المملكة من هذا البند للسنوات 

 )١(الجدول رقم 

 بالطن: باأللف دينار       الكمية : القيمة 

 السنة لمعاد تصديره ا الصادرات الوطنية المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

الكمية 

 الصافية

١٠ - - ٢٥ ٤٦ ١٥ ٥٨ ١٩٩٨- 

١٦٠ ٢ ٩ ١٠ ٩ ١٧٢ ٣١٨ ١٩٩٩ 

٣٩ ١٠ ٥ - - ٤٩ ٨٦ ٢٠٠٠ 

١٠٣ ٥ ٢٤ ٤٥ ٨٦ ١٥٣ ٢٦٥ ٢٠٠١ 

١١١ ١٠ ١٤ ٥٠ ٦٦ ١٧١ ٣٢٣ ٢٠٠٢ 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 ٣

ت المستوردة خالل السنوات المشار اليها من السابق يتبين ان المعدل السنوي لصافي الكميا

 علما بان البند المشار إليه سابقا يشتمل على عدد من المستوردات التي . طن٨٠بلغ حوالي 

 .تستعمل في تلطيف الجو بما فيها البخور وغيره

% ٥ ويغطي حوالي ا ملطف الجو محليبإنتاج يقوم ا واحدا مصنعهنالكتجدر اإلشارة إلى أن 

 علما بان الجزء األكبر من احتياجات السوق من ملطفات الجو  ،ستهالك المحليمن حجم اال

وتتفاوت ) مصري  وكويتي وأجنبي ( االستيراد من عدة مصادرق عن طريهيتم تغطيت

 .أسعارها  حسب جودتها ومصدرها

 

وعليه فان حجم .  عبوة سنويا٢٥,٠٠٠يقدر حجم اإلنتاج المحلي من ملطفات الجو بحوالي 

 . عبوة في السنة٥٠٠,٠٠٠ق يبلغ حوالي السو

 

  ملمعات نباتات الزينة-

 لعدم توفر اونظر .بخاخاتلملمعات نباتات الزينة الداخلية بشكل محلية ال يوجد صناعة 

االستفسار من عدد من محالت بيع  فقد تم ،البيانات االحصائية عن استيراد هذه المنتجات  

يات االستهالك المحلي من ملمعات النباتات ، وقد تبين ما األزهار والنباتات الداخلية حول كم

  :يلي

/  عبوة٣٦,٠٠٠حوالي يبلغ  من ملمعات نباتات الزينة  السنويستيراداالمعدل  أن -

 محالت بيع الزهور ونباتات من قبل ا وهناك تزايد في استهالك هذا المنتج وخصوص،السنة

 .الزينة  والمنازل

لعام    محل في المملكة٣٥٠حوالي  ور ونباتات الزينةيبلغ عدد محالت بيع الزه -

٢٠٠٣.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٤

 : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣       

 : الطلب المتوقع 

 
حيث ان استهالك المنتج يرتبط بعدد السكان ونموه والقدرة الشرائية ، وحيث ان معدل نمو 

سنويا، فان الجدول % ٢,٨ة يبلغ السكان في المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العام

وعلى النحو التالي ) ٢٠٠٨ – ٢٠٠٤( التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة

: 

 

 )٢( جدول رقمال

 الطلب المتوقع

 ٢٠٠٨ - ٢٠٠٤للفترة 
 

 

 )عبوة(الطلب التقديري 

 السنة 

 ملمعات النباتات ملطفات الجو

٣٨,٠٤٤ ٥٢٨,٣٩٢ ٢٠٠٤ 

٣٩,١٠٩ ٥٤٣,١٨٧ ٢٠٠٥ 

٤٠,٢٠١ ٥٥٨,٣٩٦ ٢٠٠٦ 

٤١,٣٢٧ ٥٧٤,٠٣١ ٢٠٠٧ 

٤٢,٤٨٤ ٥٩٠,١٠٤ ٢٠٠٨ 
      
 

 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      

 
 عبوة في السنة األولى لالنتاج وتشكل  ٦٠,٠٠٠ يتوقع أن تبلغ كميات االنتاج للمشروع

ويبين الجدول .السنة /  عبوة٩٠,٠٠٠من الطاقة القصوى للمشروع البالغة % ٦٦,٧حوالي

 السوق     المتوقعة ونسبة الطاقة المستغلة وحصة المشروع مناإلنتاجكميات ) ٣(رقم 

 :لكل من ملطفات الجو وملمعات النباتات الداخلية المضغوطة



 
 

 ٥

   ) ٣(  جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق

 اإلنتاجكميات 

 )السنة/عبوة(

 السنة 

ملطف 

 الجو

ملمعات 

 النباتات

 ةالطاق

 المستغلة
 

حصة المشروع من 

 السوق

 ملطف الجو

حصة المشروع من 

 السوق

  النباتاتملمع

 
 %٢٦,٣ %٩,٥ ١٠,٠٠٠٦٦,٧ ٥٠,٠٠٠ السنة األولى

 %٢٦,٨ %٩,٧ ١٠,٥٠٠٧٠,٠ ٥٢,٥٠٠ السنة الثانية

 %٢٧,٤ %٩,٨ ١١,٠٢٥٧٣,٥ ٥٥,١٢٥ السنة الثالثة

 %٢٨,٠ %١٠,١ ١١,٥٥٧٧٧,٢ ٥٧,٨٨٠ عةالسنة الراب

 %٢٨,٦ %١٠,٣ ١٢,١٥٥٨١,٠ ٦٠,٧٧٥ السنة الخامسة

 

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣   

 
 كما  يتوفر في السوق ، ملطف الجو بعبوات مضغوطة إلنتاج مصنعيوجد في األردن  

 المنتجات  المتوفرة بعض ) ٤( جدول رقم ال المصادر يبين ن عدد من م مستوردةمنتجات

 .بالسوق وأسعارها للمستهلك

  )  ٤( جدول رقم 

 .بعض المنتجات  المتوفرة بالسوق وأسعارها للمستهلك

 

 دينار / سعر العبوة مل / سعة  العبوة المصدر المنتج 

  ٠,٩٠  ٣٠٠ مصر ملطف جو 
   ١,٠٥  ٣٠٠ محلي 
  ٠,٩٠  ٣٠٠ كويتي 
  ١,٢٥  ٣٠٠ ايرلندي 
  ١,٨٣  ٣٠٠ أمريكي 

  ٢,٥٠  ٤٠٠ أمريكي ملمع النباتات
  ٤,٠٠  ٥٠٠ أمريكي 



 
 

 ٦

 
على النحو ، فقد اعتمد سعر بيع  الجملة  من المصنع الى التجار هذه الدراسة  وألغراض 

  :التالي

  . مل٣٠٠  عبوة سعة  /دينار  ٠٫٧٥٠: الجو     ملطف   -

               مل٤٠٠ة سعة العبو / دينار ١,٩٠٠  :  ملمعات نباتات الزينة -

 : المتوقعة   اإليرادات ٦-٣   
 ويبين ،لإلنتاج األولى في السنة دينار ٥٦,٥٠٠من المتوقع أن تبلغ االيرادات للمشروع   

 وحسب المنتجات  المتوقعة عبر سنوات اإلجمالية السنوية اإليرادات) ٥(جدول رقم 

 . المشروع   

 

)٥(جدول رقم  

للسنوات الخمسة القادمةعة  المتوقاإليرادات  

)دينار بال(   
السنة 

 الخامسة

السنة 

 الرابعة

 السنة 

 الثالثة 

السنة 

 الثانية

السنة 

 األولى

 المنتج

ملطفات الجو ٣٧,٥٠٠ ٣٩,٣٧٥ ٤١,٣٤٤ ٤٣,٤١١ ٤٥,٥٨١

 ملمعات النباتات ١٩,٠٠٠ ١٩,٩٥٠ ٢٠,٩٤٧ ٢١,٩٩٥ ٢٣,٠٩٥

  اإليرادات اليإجم ٥٦,٥٠٠ ٥٩,٣٢٥ ٦٢,٢٩١ ٦٥,٤٠٦ ٦٨,٦٧٦

 السنوية
 

 

  
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

 
/ أي من مدن عمان، اربد، الزرقاء وضمن المناطق الصناعية يقترح اقامة المشروع في 

الحرفية حيث تتوفر الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وأيدي عاملة ، كما تشكل هذه 

 .  اقي المحافظاتالمدن مراكز انطالق جيدة لتسويق منتجات المشروع لب

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ٧

 
: البناء٢. ٤  

 
 ، ويوجد لهذه الصناعة ٢ م١٦٥  تقدر اجمالي المساحة الالزمة للمشروع بحوالي  

 أهمية الجهات الرسميةخصوصية تختلف عن الصناعات الكيماوية األخرى حيث تولي 

ر عتبت و، )Propellant( للسالمة العامة لتعامل هذه الصناعة مع الغاز الضاغط مناسبة

 ة سريعات الغازمن  المستخدمة في هذا المشروع كغازات ضاغطة البروبان والبيوتاناتغاز

 في غرفة منفصلة  في الخالء اتدر الغازا وضع مصتوجب لتعليمات لذا فان ا.االشتعال

 . تحسبا ألية طواريء من حرائق وانفجارات

 

 أن البناء سيكون ، وقد افترض دينار ٢,٥٠٠ بحوالي  المطلوبيقدر اإليجار السنوي للبناء

 ٢م١٥ غرفة صغيرة من الطوب االسمنتي وبمساحة حوالي به ارض خالء إلقامة املحق

قدرت كلفة بناء غرفة الغازات .    لغايات الغازات سريعة االشتعالوسقف من الصاج

ع توزي) ٦(ويبين جدول رقم .  دينار١,٠٠٠باإلضافة الى بعض التعديالت على البناء بمبلغ 

 .استخدامات البناء 

 

  )٦(جدول رقم 

 توزيع مساحات بناء المشروع

 القسم )٢م( المساحة  
 صالة اإلنتاج ٨٠

 مستودع  ٤٠

 االدارة وخدمات عمالية ٣٠

)خارجية للغازاتغرفة (خدمات صناعية  ١٥  

 المجموع ١٦٥
 
 



 
 

 ٨

:فها التقديريةي  معدات وآالت المشروع وتكال٣. ٤  

 
الت والمعدات وتكاليفها التقديرية علما ان بعضها متوفر آلا ) ٧( الجدول رقم          يبين 

 .  باستثناء بعضها كاالجهزة المخبرية التي سيتم تامينها عن طرق الوكالء المحليينامحلي

  )٧(جدول رقم 

الت والمعدات وكلفها التقديريةآلاحتياجات المشروع من ا  
 

دينار/الكلفة  البيان العدد 
 خالط ستينلس ستيل ١ ٢,٠٠٠

  خالط متنقل         ١ ١,٠٠٠

 ماكنة تعبئةسوائل ١ ٣,٠٠٠

 ماكنة اغالق  ١ ١,٥٠٠

 ماكنة تعبئة الغاز  ١ ٢,٥٠٠

 تمديدات صناعية ومستلزمات مخبرية ١,٥٠٠

 تجهيزات السالمة واالطفاء  ٥٠٠

 )الخ.. طاوالت توضيب  وتغليف عدد وأدوات و(أخرى ١,٠٠٠

 المجموع ١٣,٠٠٠
 

: األثاث والتجهيزات٤٠٤  
 . دينار١,٥٠٠تقدر احتياجات المشروع من االثاث والتجهيزات المكتبية بمبلغ 

 :  وسائط النقل٥. ٤ 
  دينار بافتراض٨,٠٠٠من المتوقع أن تبلغ تكاليف وسائط النقل للمشروع حوالي 

 .         شراء سيارة توزيع مستعملة 
 

  : التصنيععملية ٦. ٤
 

:تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية       

. وزن المكونات والخلط -     

.  الفحص والتعبئة وضغط الغاز المطلوب -         

  . عبوة وتغليفها بفيلم من البو ايثيلين١٢ التوضيب ضمن صواني كرتونية سعة -       



 
 

 ٩

 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٧. ٤  
 

 أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للمشروع من المتوقع

 .ذلك )  ٨(   ألف  دينار ويبين جدول رقم ٢٢,٢١٩للسنة األولى من االنتاج حوالي 

 )٨(جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

 سعر الوحدة  بالدينار/الكلفة

 دينار

)وحدة/طن(لكميةا  المادة

 ملطف الجو.الأو   

 كحول ايثانول  ٢,٨٨ ٧٥٠ ٢,١٦٠

 عطر  ٠,١٥٠ ٩,٠٠٠ ١,٣٥٠

 البيوتان/ غاز االيزوبروبان  ٢,٨١٣ ٢٥٠ ٧٠٣

 ملمع النباتات .اثاني   

 زيت البرافين ٠,٤٠٠  ٧٠٠ ٢٨٠

 بروبلين جليكول ٠,٢٠٠ ٨٠٠ ١٦٠

 تراي ايثانول أمين ٠,١٠٠ ٥,٠٠٠ ٥٠٠

 كحول ايثانول  ٠,٧٦٨ ٧٥٠ ٥٧٦

 البيوتان/ غاز االيزوبروبان ٢,٣٤ ٢٥٠ ٥٨٥

  مواد التعبئة والتغليفاثالث   

 عبوات معدنية ٦٠,٠٠٠ ٠,١٧٠ ١٠,٢٠٠

 رؤوس بخاخ ٦٠,٠٠٠ ٠,٠٧٠ ٤,٢٠٠

 أغطية بالستيكية ٦٠,٠٠٠ ٠,٠١٥ ٩٠٠

 صواني كرتون ٥,٠٠٠ ٠,١١٣ ٥٦٥

 ثلين فيلم بولي اي  ٥٠ ٠,٨٠٠ ٤٠

 المجموع   ٢٢,٢١٩
 



 
 

 ١٠

   

   الخدمات الضرورية٨. ٤
 تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع الكهرباء والماء والوقود   ويبين جدول

 .تكاليفها التقديرية )٩(  رقم 

)٩(جدول رقم   

 الخدمات الضرورية للمشروع وكلفها التقديرية بالدينار

 التكاليف 

ردينا/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    

 البند

الكهرباء ٩٠ ١,٠٨٠

المياه ٣٥ ٤٢٠

الوقود  ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٨٥ ٢,٧٠٠
 

: القوى العاملة ٩ -٤  
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١٠( يبين جدول رقم 

  )١٠( جدول رقم 

الديناراأليدي العاملة وكلفها التقديرية السنوية ب  

دينار/الراتب السنوي  دينار/الراتب الشهري    الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

  واداريمحاسب ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 تسويق ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 فني انتاج ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠
 

 عامل  ٤ ١٠٠ ٤,٨٠٠

١٤,١٦٠ 
 

 المجموع ٨ 

 %.١١ي تبلغ هذا مع العلم بان نسبة مساهمة الشركة في الضمان االجتماع * 

                               



 
 

 ١١

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١٠. ٤
   

. أشهر ٤ من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي      

 
 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )١١(                           جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

نارالتكاليف بالدي  
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٢٢,٢١٩

رواتب وأجور  ١٥,٧١٧

كهرباء وماء ووقود  ٢,٧٠٠

مصاريف تسويق ١,٤١٢

إيجارات ٢,٥٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٣,٠٠٠

مجموع تكاليف التشغيل ٤٧,٥٤٨

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥
 

 دينار ، وتشمل تكاليف ٢,٠٠٠  بمبلغشغيل  مصاريف التأسيس وما قبل التقدر   ت

 . وإيصال الخدمات ومصاريف متفرقة أخرىص يخارالتالتسجيل و
  
 :   رأس المال العامل٣. ٥  

  الدورة اإلنتاجية أنوذلك باعتبار  دينار ٣,٩٦٢  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي  

 . شهر واحد تهامد

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

 ١٢

 

:تكاليف المشروعملخص    ٤ .٥    

 )١٢(جدول رقم                     

 تكاليف المشروعملخص                     

 البند  دينار/ة التكلف
 تعديالت بناء / إنشائيةأعمال  ١,٠٠٠

 التآمعدات و ١٣,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث وتجهيزات مكتبية ١,٥٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع كلفة الموجودات الثابتة ٢٣,٨٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٩٦٢

  تكاليف المشروعإجمالي ٢٩,٧٦٢
 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
 المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابتة  باالضافة الى تم افتراض حصول  

 :التالي) ١٣( وكما في الجدول رقم مساهمة صاحب المشروع

  )١٣(ول رقم  جد               

 مصادر تمويل المشروع             

دينار/قيمة التمويل  

 

 نسبة التمويل

 

 مصادر التمويل 

٥٣ ١٥,٧٦٢% مساهمة صاحب المشروع 

٤٧ ١٤,٠٠٠% قرض لتمويل الموجودات الثابتة  

١٠٠ ٢٩,٧٦٢% المجموع 
   القـرض على أن يتم تسديد قيمة    % ١٠ إلى  تصل    على القرض بفائدة  سيتم الحصول   

 . على مدى خمسة سنواتوفوائده



 
 

 ١٣

 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥

 

 :    الفرضيات المالية
 

يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض الى احدى مؤسسات التمويل في بداية المشروع 

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من جهة . لتمويل جزء من كلفة الموجودات الثابتة

 الخاصة بين الضمانات العقارية باإلضافة الى  الكفالة الشخصية لصاحب المشروع التمويل

أو الكفالة الشخصية الثنين من موظفي الحكومة باإلضافة الى مختلف أنواع الرهونات سواء 

 .على ماكنات المشروع أو األرض

 

رض ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على ق

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

نوات باإلعتماد على األسس والفرضيات تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس س

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية 

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

 .لإليرادات
 

 %.٥و تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي ه

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢ تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 



 
 

 ١٤

  الخالصة٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

التدفقات النقدية ان تشير كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :والتي تبين ما يلي

 

دينار في السنة األولى  ٣,٧٢٩يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٦,٧٣١للتشغيل و 

تبلغ . ل بما فيها صاحب المشروعما وعينة  موظفثمانيسيوفر المشروع فرص عمل  ل -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ١٩,١٠٤  دينار في السنة االولى ترتفع  ١٥,٧١٧االحتماعي  

 . الخامسة

في السنة % ٢٤,١في السنة األولى و % ١٢,٨تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٢٤,١و % ٢١,٣الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين  

 معامل خصم دينار عند ٢٣,٥٤٥ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢%. 

 %٣٣,٧لغ معدل العائد الداخلي للمشروع يب -

 ١,٨تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣بلغت فترة اإلسترداد للمشروع  -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

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

 المشروع يعتبر حساسا لتخفيض سعر أن إال . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع

األمر الذي يستدعي االنتباه % ٢٠أو زيادة تكاليف التشغيل بنسبة % ٢٠البيع بنسبة 

 .عند تحديد أسعار البيع أو اإلنفاق على تكاليف التشغيل 



 
 

 ١٥

 ية  المالحق المال٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 جو

وتلميع 
عامالموقع المقترح

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

56,50059,32562,29165,40668,676المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

22,21923,33024,49625,72127,007تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,9928,3928,8119,2529,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,0804,2844,4984,7234,959تكاليف المصنع التشغيلية

34,29136,00637,80639,69641,681مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
22,20923,31924,48525,71026,995الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,7286,0146,3156,6306,962رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,4131,4831,5571,6351,717مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,5002,5002,5002,5002,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,5001,5751,6541,7361,823مصاريف أخرى

13,25813,79614,36114,95415,576مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,7642,7642,7642,7642,764اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

16,42216,96017,52518,11818,741مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,7876,3596,9607,5928,254الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,4001,171918641336الفائدة على القرض
4,3875,1896,0426,9517,919الربح قبل الضريبة

6587789061,0431,188الضريبة على األرباح
3,7294,4105,1365,9086,731األرباح الصافية

%69%70%72%73%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 45,34046,12546,92047,72348,531نقطة التعادل

%71%73%75%78%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
13,00010.001,300معدات وأجهزة

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

05.000أخرى
2,764المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,9623,9620رأس المال العامل المطلوب

29,76215,76214,000إجمالي تكلفة المشروع
%47%53%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

ملطف جواسم المشروع
عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
56,50059,32562,29165,40668,676المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
56,50059,32562,29165,40668,676المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
15,762حقوق الملكية

14,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,1114,7377,45410,26013,153الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
29,76258,61164,06269,74575,66681,829مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
23,800مجموع اإلستثمارات

1,85234,29136,00637,80639,69641,681التكاليف التشغيلية المباشرة
13,25813,79614,36114,95415,576إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,4001,171918641336الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
6587789061,0431,188الضريبة

27,65249,60751,75053,99156,33358,781إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,1119,00412,31115,75419,33223,048صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,2932,5222,7753,0523,357أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,2932,5222,7753,0523,357إجمالي دفعات سداد القرض

2,1116,7119,78912,97916,28019,690رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,9742,3352,7193,1283,563توزيعات األرباح

2,1114,7377,45410,26013,15316,127صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع

ملطف 
جو 

وتلميع 
األوراق 
الزينة

عامالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,1114,7377,45410,26013,15316,127النقد

00000المدينون
1,8521,8521,8521,8521,8521,852المخزون

3,9626,5889,30512,11215,00417,978إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

13,000األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
23,80023,80023,80023,80023,80023,800إجمالي األصول الثابتة
2,7645,5298,29311,05713,821اإلستهالك التراآمي

23,80021,03618,27115,50712,7439,979القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
29,76229,22428,77728,41928,14727,957مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
2,2932,5222,7753,0523,3570اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

2,2932,5222,7753,0523,3570مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

11,7079,1846,4103,35700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
11,7079,1846,4103,35700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
15,76215,76215,76215,76215,76215,762رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,7553,8306,2479,027األرباج المجمعة
1,7552,0752,4172,7803,167الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

15,76217,51719,59222,00924,79027,957مجموع حقوق الملكية
29,76229,22428,77728,41928,14727,957مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.1%21.0%18.1%15.3%12.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.1%23.8%23.3%22.5%21.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.44.04.50.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

ملطف جو
وتلميع

عامالموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 23,545صافي القيمة الحالية
ي 
29,762المشروع

IRR 33.7معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
15,762صاحب 

B/C 14,000القروض1.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 3فترة اإلسترداد

ى  رض 
%47.0التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

3,7294,4105,1365,9086,731صافي الربح بعد الضريبة

%11.5%10.6%9.7%8.7%7.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.1%21.0%18.1%15.3%12.8معدل العائد على اإلستثمار %

%24.1%23.8%23.3%22.5%21.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.44.04.50.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

45,34046,12546,92047,72348,531نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.6%21,34630.2زيادة تكاليف المشروع

%20 1.5%19,14727.3زيادة تكاليف المشروع

%10 1.0%36812.3تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.2%10.3-4,737تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.2%4,73716.3زيادة تكاليف التشغيل

0.5%0.8-14,072-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR33.7%معدل العائد الداخلي
NPV23,545صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR30.2%معدل العائد الداخلي
NPV21,346صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR27.3%معدل العائد الداخلي
NPV19,147صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV368صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-10.3%معدل العائد الداخلي
NPV-22,808صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.3%معدل العائد الداخلي
NPV4,737صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.8%معدل العائد الداخلي
NPV-14,072صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,6520-27,652

12,1118,9516,840

21889,5239,336

319710,1259,928

420710,75610,549
521742,29642,078

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,4170-30,417

12,1118,9516,840

21889,5239,336

319710,1259,928

420710,75610,549
521743,29343,076

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,1820-33,182

12,1118,9516,840

21889,5239,336

319710,1259,928

420710,75610,549
521744,29144,074



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,6520-27,652

12,1113,3011,190

21883,5913,403

31973,8963,698

42074,2154,008
521733,81533,598

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,6520-27,652

12,111-2,349-4,460

2188-2,342-2,529

3197-2,334-2,531

4207-2,325-2,532
521725,33525,118

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,8370-27,837

12,3224,1961,874

22064,5434,337

32174,9084,691

42285,2915,063
523937,04736,808

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

028,0220-28,022

12,533-559-3,092

2225-437-662

3237-309-545

4248-174-422
526131,79831,538
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