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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ الريموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السري٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عني الباشا٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد

 - الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

 عمان

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

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

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

ات المحلية من المشـاريعفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقـديم أيـة) إرادة(مستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة        لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بال     
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 )ب مركز لديكبادر باالتصال بأقر (
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 المحتويات
.١ وعملخص المشر 

٢.١ وصف المشروع المقدمة ٢.
٢.٢ مبررات وأهداف المشروع  

٢.٣ الموقع العام للمشروع  
 

٣.١ منتجات المشروع  .٣ السوقدراسة
٣.٢ المستوردات والصادرات والمعاد تصديره  

٣.٣ الطلب المتوقع  
٣.٤ الطاقة اإلنتاجية وكميات االنتاج  

٣.٥ يع واإليرادات المتوقعةأسعار الب   

٣.٦ المنافسة والتسويق   
  

البناء ٤.١ .٤  الفنيةالدراسة

   ٤.٢ مراحل التصنيع 

٤.٣ نات والمعداتيالماك   

   ٤.٤  والتجهيزات المكتبيةتوالمفروشااألثاث

وسائط النقل ٤.٥   

القوى العاملة واألجور السنوية ٤.٦  
٤.٧   ألوليةاالمواد  

٤.٨ الضروريةالخدمات  
٤.٩ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل   

٤.١٠ األولىللسنة تكاليف التشغيل    

٤.١١ العاملرأس المال   

٤.١٢ كلفة الموجودات الثابتة   

٤.١٣ ملخص تكاليف المشروع   
٤.١٤ وسائل التمويل   

الدراسة المالية ٥.

٥.١  والفرضيات المالية األسس  

٥.٢ االستنتاجات  

المالحق المالية ٦.
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 ملخص المشروع

 )الزنبركات( النوابض  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 )الزنبركات( النوابض  منتجات المشروع

 شخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ١١١,٦٩٠ ياالستثمار الكل

 % %١٩,٩ دل العائد الداخليمع

 دينار  ٣١,٦٦٦ صافي القيمة الحالية

  ١,٣القيمة الحالية لإليرادات على اإلستثمارات

 سنوات ٥ فترة االسترداد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

)الزنبركات(مشروع انتاج النوابض  
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  وصف المشروع١. ٢

  

رة يهدف المشروع إلى إنتاج النوابض بأشكال مختلفة والتي تستعمل في العديد من المجاالت كاالس

 . والفرشات الصحية واعمال التنجيد الى جانب االستعماالت األخرى المتعددة

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا لحجم المستوردات من هذه المنتجات خالل السنوات السابقة، فان اقامة مثل هذا المشروع سيساعد 

 نأ، وكما سيرد في هذه الدراسة،  المحلي بدال من المستوردات، حيث يعتقدلإلنتاجعلى اإلحالل الجزئي 

من السوق المحلي مع  وذلك للحصة المتوقعة المناسبة للمشروع مثل هذا المشروع سيكون مجديا إقامة

  جيدة فرصة استثماريةسيخلق ، وبالتالي فان هذا المشروع توفر إمكانية التصدير لألسواق الخارجية

 .توفير عدد من فرص العملوسيساهم في 

 

 قع العام للمشروع المو٣٠٢

 

يقترح إقامة المشروع في مراكز المحافظات حيث الكثافة السكانية ، وضمن إحدى المناطق الصناعية 

  .ت ضرورية للمشروع من بنية تحتية وخالفهنظرا لما توفره من خدما

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢
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 منتجات المشروع ١٠٣

 

المختلفة والمتوسطة والثقيلة بانواعها  النوابض الريشية والحلزونية الخفيفة سيقوم المشروع بإنتاج

 .والتي تستعمل في أعمال التنجيد واألسرة والسيارات واألعمال الصناعية 

 

 :المستوردات والصادرات والمعاد تصديره ٢٠٣

تأتي مستوردات وصادرات المملكة من الزنبركات والنوابض تحت عدد من بنود التعرفة الجمركية على 

 :النحو التالي 

 

 ."نوابض ريشية وريشها من حديد أو صلب كمدخل إنتاجي للصناعة"وينص على  732010

نوابض ريشية وريشها من حديد أو صلب، عدا المستوردة من قبل المصانع "وينص على  73201090

 . "انتاج كمدخالت

 ."نوابض حلزونية من حديد أو صلب"وينص على  732020

ديد أو صلب المستوردة من قبل المصانع كمدخالت نوابض حلزونية من ح"وينص على  73202010

 ."انتاج

نوابض حلزونية من حديد أو صلب عدا المستوردة من قبل المصانع "وينص على  73202090

 ."كمدخالت انتاج

نوابض وريش نوابض آخر، من حديد او صلب غير مذكورة وال داخلة في " وينص على  732090

 .   "مكان آخر من هذا الفصل

نوابض وريش نوابض آخر، من حديد او صلب غير مذكورة وال داخلة في "وينص على  73209010

 . "مكان آخر من هذا الفصل المستوردة من قبل المصانع كمدخالت انتاج

 السوقدراسة. ٣
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نوابض وريش نوابض آخر، من حديد او صلب غير مذكورة وال داخلة في "وينص على  73209090

 . "مكان آخر من هذا الفصل
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 )١(جدول رقم 

 للسنواتوالمعاد تصديره من النوابض والصادرات مستوردات ال

) ٢٠٠٢ – ١٩٩٧( 

 باأللف دينار: القيمة / بالطن : الكمية 
 السنة الميزان التجاري الصادرات الوطنية المعاد تصديره المستوردات

 القيمة  الكمية 
 

 القيمة  الكمية  القيمة  الكمية  القيمة  الكمية 

٣٦٧ ٣٨٩ ٩ ١٧ ٢ ٢ ٣٧٨ ٤٠٨ ١٩٩٧ 

 ٣٦٨ ٤٨٠ ــ ــ ٤ ٤ ٣٧٢ ٤٨٤ ١٩٩٨

 ٣٤٦ ٣٩٨ ٤ ٣ ــ ــ ٣٥٠ ٤٠١ ١٩٩٩

 ٤٨٥ ٥٨٣ ــ ــ ٢٥ ٣٢ ٥١٠ ٦١٥ ٢٠٠٠

 ٣٦٥ ٤٧٤ ــ ــ ٢ ٤ ٣٦٧ ٤٧٨ ٢٠٠١

 ٢٠٥ ٣٦٢ ــ ــ ــ ــ ٢٠٥ ٣٦٢ ٢٠٠٢

-١٩٩٧ل السنوات  معدل صافي الكميات المستوردة من هذه المنتجات خالأنن بيلجدول السابق يتمن ا

الكميات  وان معدل النمو في صافي ، دينارألف ٣٦٠ طن معدل قيمتها حوالي ٤٥٠بلغ حوالي ٢٠٠٢

 باعتبارها سنة ٢٠٠٢، وقد استثنيت عام %٨ بلغ حوالي ٢٠٠١ – ١٩٩٧ة خالل السنوات المستورد

  . شاذة

 

 : قد توزعت على النحو التالي طن٤٥٠ معدل صافي الكميات المستوردة والبالغة إن إلىتجدر اإلشارة 

 

 . طن٢٠٠نوابض ريشية  •

 . طن٢٢٦ أخرىنوابض  •

 . طن ٢٤نوابض حلزونية خفيفة  •

 

 

 

 

 



 8

 

     

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

 

، وهي نسبة مقاربة لمعدالت النمو %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع بواقع   

لتالي يبين الطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنوات الخمس السكاني في المملكة، فان الجدول ا

 :القادمة

 السنة )بالطن(الطلب المتوقع 

  األخرىالنوابض   الخفيفةالنوابض الحلزونية  الخفيفةالنوابض الريشية

 ٢٤٠ ٢٥ ٢١٢ األولى

 ٢٤٧ ٢٦ ٢١٩ الثانية

 ٢٥٤ ٢٧ ٢٢٥ الثالثة

 ٢٦٢ ٢٨ ٢٣٢ الرابعة

 ٢٧٠ ٢٩ ٢٣٩ الخامسة

  

 وكميات اإلنتاجالطاقة االنتاجية  ٤٠٣

 

.  طن سنويا ٢٢٥  تكون الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع أن ما تقدم فانه يقترح إلىاستنادا 

% ٢٥ طن وتعادل ١٢٠، أي %  ٥٣ مستغلة نسبتها إنتاجية المشروع سيبدأ بطاقة أنوعلى افتراض 

سنويا ، وان % ١٠ كميات اإلنتاج ستزداد بمعدل أنفتراض  وبا٠ ٢٠٠٤من الطلب المتوقع في العام 

  في السنة األولى سيتوزع بين المنتجات الثالثة على النحو التالياإلنتاج

 

 .ن ط٦٠خفيفة نوابض  •

 . طن٦٠متوسطة نوابض  •

 

 : فان الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج خالل السنوات الخمسة القادمةوعليه 
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 كميات اإلنتاج بالطن

نسبة الطاقة نوابض متوسطةنوابض خفيفة السنة

 المستغلة

 %٥٣,٣ ٦٠,٠ ٦٠,٠األولى

 %٥٩,١ ٦٦,٠ ٦٦,٠الثانية

 %٦٤,٥ ٧٢,٦ ٧٢,٦الثالثة

 %٧١,٠ ٧٩,٩ ٧٩,٩الرابعة

 %٧٨,٠ ٨٧,٨ ٨٧,٨الخامسة

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٥٠٣

 

للطن بالنسبة للنوابض الريشية الخفيفة /  دينار ٧٠٠  بيع النوابض المستوردة بينأسعاريبلغ معدل 

الثقيلة وللطن للنوابض المتوسطة /  دينار١,٧٥٠للطن للنوابض الحلزونية الخفيفة و /  دينار ١,٣٠٠و

للطن للنوابض الريشية /  دينار٥٠٠أما بالنسبة ألسعار بيع الزنبركات المنتجة محليا فهي . األخرى

 .  للطن للنوابض الريشية المتوسطة /دينار  ١,٦٥٠ و ةالخفيف

 

 :وألغراض هذه الدراسة فقد اعتمدت األسعار التالية

 ٠للطن/  دينار ٧٥٠ )الريشية والحلزونية (النوابض الخفيفة •

 .للطن/  دينار ١,٦٠٠ ) الريشية والحلزونية(النوابض المتوسطة  •

 

 :سة القادمةيبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخم
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 )بالدينار(اإليرادات المتوقعة 

 نوابض خفيفة السنة

)ريشية وحلزونية(

 نوابض متوسطة

)ريشية وحلزونية(

اإليرادات 

 المتوقعة

 ١٤١,٠٠٠ ٩٦,٠٠٠ ٤٥,٠٠٠األولى

 ١٥٥,١٠٠ ١٠٥,٦٠٠ ٤٩,٥٠٠الثانية

 ١٧٠,٦١٠ ١١٦,١٦٠ ٥٤,٤٥٠الثالثة

 ١٨٧,٧٦٥ ١٢٧,٨٤٠ ٥٩,٩٢٥الرابعة

 ٢٠٦,٣٣٠ ١٤٠,٤٨٠ ٦٥,٨٥٠الخامسة

 

  المنافسة والتسويق٦٠٣

 

ال  ٠ والمتوسطة ) والفرشاتلألسرة ( النوابض الريشية الخفيفةإلنتاج  واحدمصنع محليفي األردن يوجد 

 يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته ال سيما وان انتاج المصنع الحالي يقتصر على أنيتوقع 

 بيع المنتجات المحلية تعتبر وأسعار بالنسبة للمستورد فان نوعية أما.  من النوابض  محدودةأنواع

 . منافسة

 

  

 

  

  البناء ١٠٤

ويقترح أن يكون ضمن إحدى المناطق الصناعية ، ٢م )٦٠٠(يحتاج المشروع إلى بناء مستأجر مساحته 

 دينار ١٢ دينار بواقع ٧,٢٠٠لبناء  يتوقع أن يبلغ بدل اإليجار السنوي ل٠ هنجر معدني الحرفية ضمن/ 

يحتاج البناء إلى بعض التعديالت لتناسب  متطلبات هذا المشروع من حيث توفر مستودع . للمتر المربع

بحوالي تقدر تكلفة هذه األعمال بحوالي . منفصل إلى جانب صالة اإلنتاج وخدمات اإلدارة والعاملين

 . دينار) ٣,٠٠٠(

 الدراسة الفنية.٤
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 مراحل التصنيع  ٢٠٤

 

 :ر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية تم

قص القضبان المنبسطة حسب الطول المحدد لقضيب النابض الريشي، وكذلك القضبان ت -

 .الدائرية حسب الطول المحدد للنابض الحلزوني، وكل حسب القطر المحدد له

ل مستطي(  اللف على شكل ريشي ماكينةترسل القضبان المستحصل عليها بعد القص الى  -

 . اللف على شكل حلزونيماكينة غلى ة، وكذلك القضبان الدائري)الشكل

تفحص النوابض المستحصل عليها من حيث سالمة الشكل واالداء والمقاس المحدد له  -

ليرسل بعد ذلك كل حسب صنفه الى ) من حيث الخفيف والمتوسط والثقيل( وصنفه 

 ).البيانإلصاق بطاقة وذلك بعد ( المستودع الخاص بالمنتجات 

  
  والمعداتتالماكينا ٣٠٤

 

 دينار / التكلفة دينار/ الوحدةسعرالعدد ماكينةال

 ٤ ٥٠٠ ٤ ٥٠٠ ١  قص كهربائيةماكينة

 ٣٠ ٠٠٠ ٣٠ ٠٠٠ ١ )للنابض الريشي( لف قضبان منبسطة ماكينة

 ٢٨ ٠٠٠ ٢٨ ٠٠٠ ١ )للنابض الحلزوني( لف قضبان دائرية ماكينة

 ٦ ٠٠٠ ٣ ٠٠٠ ٢  فحص ضغط النابضماكينة

 رؤوس لف مختلفة
١٠

١ ٠٠٠ 

 
١٠ ٠٠٠ 

 ٢ ٥٠٠ - - عدد وأدوات أخرى

 ٨١ ٠٠٠  المجموع

 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث ٤٠٤

 .دينار) ٢ ٠٠٠ (بمبلغ يحتاج المشروع إلى أثاث لإلدارة والموظفين، تقدر كلفته
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  وسائط النقل٥٠٤

 ٠دينار) ١٣ ٠٠٠(ب  تقدر كلفتها ٠طة لتوزيع منتجات المشروع متوسسيارة نقل يحتاج المشروع الى

  

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

 الرواتب واألجور بالدينار

الراتب السنويالراتب الشهريالعدد الوظيفة

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٢ ١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ مبيعاتموظف 

 ٣ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ مهندس ميكانيك/مدير انتاج

 ٦ ٠٠٠ ١٢٥ ٤ عمال فنيون

 ٣ ٠٦٠ ٨٥ ٣ عاديونعمال 

 ١٩ ٥٦٠  المجموع
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 كلفتها تو األولية المواد ٧٠٤
 

 دينار/التكلفة  دينار/السعر  طن/الكمية المادة

 )منبسطة(قضبان ذات مقطع عرضي 

 من الصلب المقاوم للصدأ بسماكة 

 ملم) ١٠,٠-٠,٥(

٣٩ ٣٧٥ ٦٢٥ ٦٣ 

 ت مقطع دائري من الصلبقضبان ذا

ملم) ١٠,٠-٠,٥(المقاوم للصدأ بقطر 

٤٢ ٥٢٥ ٦٧٥ ٦٣ 

 ٨١ ٩٠٠ المجموع 

 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٣٦٠ المياه

 ٣ ٠٠٠ الكهرباء

 ١ ٢٠٠ الوقود

 ٤ ٥٦٠ المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٩. ٤

التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتضمن مصاريف التأسيس رسوم 

 .دينار) ٢ ٠٠٠(، قدرت بمجملها بحوالي أخرىف متفرقة يالتعاقد على شراء المعدات ومصار

 



 14

 
 

 األولىللسنة /  تكاليف التشغيل  ١٠. ٤

دينار /التكلفة  البند  

 ٨١,٩٠٠ المواد األولية 

 ٢١,٧١١ الرواتب واألجور

ضروريةالخدمات ال  ٤,٥٦٠ 

 ٢,٨٢٠ مصاريف التسويق

 ٧,٢٠٠ إيجارات

 ٤,٠٩٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ١٢٢,٢٨١ المجموع 
 

 

  رأس المال العامل ١١. ٤

 راس المال تبلغ قيمة . واحدشهر مدتها إنتاجيةدورة على أساس للمشروع  راس المال العامل احتسابتم 

 .)    دينار١٠,١٩٠(العامل 
 

 موجودات الثابتة كلفة ال ١٢. ٤

 دينار / التكاليف البند

 ٣,٠٠٠تعديالت البناء

 ٨١,٠٠٠ والماكيناتالمعدات

 ٢ ٠٠٠ والمفروشاتاألثاث

 ١٣ ٠٠٠وسائط النقل

 ٥٠٠تأمينات مستردة

 ٩٩,٥٠٠  المجموع
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 ملخص تكاليف المشروع  ١٣. ٤

 اإلجمالي البند

 ٩٩ ٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢ ٠٠٠ التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف 

١٠ ١٩٠ رأس المال العامل  

١١١ ٦٩٠ المجموع   

  

 وسائل التمويل ١٤. ٤

 

دينار / القيمة البند  

 ٦١ ٦٩٠ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٥٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

١١١ ٦٩٠ المجموع   

 

 

 
 

   األسس والفرضيات المالية١٠٥
 

عات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو تم افتراض أن مبي

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما . عشرة سنوات

 :يلي 

 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليرادات تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٥٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

الدراسة المالية. ٥  
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 ات االستنتاج٢٠٥

، إن المشروع يحقق حساسية المشروعألساسية وتحليل يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة ا

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء  ربحاً

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق 

 :رية والتي تبين ما يليالنقدي، الميزانية التقدي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٢ ٤٢٢(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)٢٠ ٤٦٥(و

 ، تبلغ قيمة ال بما فيهم صاحب المشروعاموع اموظف عشر ألحدسيوفر المشروع فرص عمل  -

 )٢١,٧١١ ( مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها

 . دينار في السنة الخامسة)٢٦,٣٩٠ (دينار في السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ

في السنة  % ٢٤,٣في السنة األولى و  % ٢,٣تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٢٤,٣و  % ٣,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٣١ ٦٦٦ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.١٩,٩ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  .وات سن٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او -

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

 اال ان المشروع يعتبر حساسا النخفاض أسعار البيع أو ارتفاع تكاليف .على جدوى المشروع

 .، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%١٠التشغيل بنسبة 
 

 

 
 

 
 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

141,000155,100170,610187,671206,438المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

81,90090,09099,099109,009119,910تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,38714,05614,75915,49716,271تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
7,5508,3059,13610,04911,054تكاليف المصنع التشغيلية

102,837112,451122,993134,555147,235مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
38,16342,64947,61753,11659,203الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
6,3276,6436,9767,3247,691رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,8203,1023,4123,7534,129مصاريف البيع والتسويق
240264290319351قرطاسية
7,2007,2007,2007,2007,200إيجارات

00000أيجار أرض
8609461,0411,1451,259مصاريف أخرى

19,44520,25321,12222,05523,058مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
10,46910,46910,46910,46910,469اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

30,31431,12231,99032,92433,927مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,85011,52715,62620,19325,276الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
2,8507,34612,34617,90424,077الربح قبل الضريبة

4271,1021,8522,6863,611الضريبة على األرباح
2,4226,24410,49415,21820,465األرباح الصافية

%57%62%67%73%79نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
130,472128,385126,374124,414122,484نقطة التعادل (بالدينار)

%59%66%74%83%93نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
81,00010.008,100معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
13,0006.671,949وسائل نقل

010.000أخرى
10,469المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,19010,1900رأس المال العامل المطلوب

111,69061,69050,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
النوابض



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
141,000155,100170,610187,671206,438المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
141,000155,100170,610187,671206,438المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
61,690حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,3657,04111,47316,75322,987الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
111,690144,365162,141182,083204,424229,425مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
99,500مجموع اإلستثمارات

6,825102,837112,451122,993134,555147,235التكاليف التشغيلية المباشرة
19,44520,25321,12222,05523,058إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
4271,1021,8522,6863,611الضريبة

108,325127,709137,987149,247161,584175,104إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,36516,65624,15432,83642,84054,321صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

3,3658,46615,14622,92631,93942,330رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,4253,6736,1738,95212,038توزيعات األرباح

3,3657,04111,47316,75322,98730,292صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
النوابض



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,3657,04111,47316,75322,98730,292النقد

00000المدينون
6,8256,8256,8256,8256,8256,825المخزون

10,19013,86618,29823,57829,81237,117إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

81,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

13,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
99,50099,50099,50099,50099,50099,500إجمالي األصول الثابتة
10,46920,93831,40741,87652,344اإلستهالك التراآمي

99,50089,03178,56268,09357,62447,156القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
111,690104,49898,06092,47187,83784,273مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
81909009991010901119910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

81909009991010901119910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

4181032801228921199100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
4181032801228921199100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
61,69061,69061,69061,69061,69061,690رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9973,5687,89014,156األرباج المجمعة
9972,5714,3216,2668,427الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

61,69062,68765,25969,58075,84684,273مجموع حقوق الملكية
111,690104,49898,06092,47187,83784,273مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.3%17.3%11.3%6.4%2.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.3%20.1%15.1%9.6%3.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.51.82.22.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
النوابض



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%111,69010تكاليف المشروع

%61,69010مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%50%44.8القرض الى التكاليف %

%15%55.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,4226,24410,49415,21820,465صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.7%9.5%7.2%4.7%2.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.3%17.3%11.3%6.4%2.3معدل العائد على اإلستثمار %

%24.3%20.1%15.1%9.6%3.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.51.82.22.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

130,472128,385126,374124,414122,484نقطة 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 71,966-20,150-30,791-31,66623,50915,352437صافي القيمة الحالية

IRR 6.4-%6.9%4.0%12.1%15.3%17.4%19.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.70.80.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

126,426

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.3%

14.6%
1.6

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

النوابض

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

10,969
7.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV31,666صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.4%معدل العائد الداخلي
NPV23,509صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.3%معدل العائد الداخلي
NPV15,352صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.1%معدل العائد الداخلي
NPV437صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.0%معدل العائد الداخلي
NPV-30,791صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.9%معدل العائد الداخلي
NPV-20,150صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-6.4%معدل العائد الداخلي
NPV-71,966صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0108,3250-108,325

13,36518,71815,353

286922,39621,527

395126,49525,544

41,04131,06230,020
51,140127,783126,643

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0119,1580-119,158

13,36518,71815,353

286922,39621,527

395126,49525,544

41,04131,06230,020
51,140132,499131,359

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0129,9900-129,990

13,36518,71815,353

286922,39621,527

395126,49525,544

41,04131,06230,020
51,140137,215136,074



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0108,3250-108,325

13,36511,6688,303

286914,64113,772

395117,96517,014

41,04121,67820,637
51,140115,947114,807

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0108,3250-108,325

13,3654,6181,253

28696,8866,017

39519,4348,483

41,04112,29511,253
51,140104,110102,970

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0109,0080-109,008

13,7026,4902,789

29559,1258,170

31,04612,08411,038

41,14515,40114,255
51,254112,173110,919

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0109,6900-109,690

14,038-5,738-9,776

21,042-4,145-5,187

31,141-2,328-3,469

41,249-260-1,510
51,36896,56395,195


