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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ الريموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السري ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

دير ابـي   

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عني الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

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

  عمان-الخامس

Csu.admin@epc-jordan.com.jo 

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

لتي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة ا          ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

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

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

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

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          
 .ونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاج

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 

 المحتويات

 .١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة 

   ١. ٢ وصف المشروع 

   ٢. ٢ اهداف المشروع مبررات و 

  ٣٠٢ الموقع المقترح للمشروع 

 .٣ دراسة السوق 

   ١. ٣ وصف المنتج 

   ٢. ٣ الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية 

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق

   ٤. ٣ البيع وااليرادات المتوقعة اسعار 

 .٤ الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤  واالثاث ووسائط النقلمراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٥. ٤ المواد االولية والخدمات الضرورية 

   ٦٠٤ لمشروع الفترة الزمنية لتنفيذ ا

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

   ٣. ٥ رأس المال العامل 

   ٤. ٥ المشروع  ملخص تكاليف 

   ٥. ٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

   ٦ . ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

ماليةالمالحق ال    ٦ . 



 
 

 ١

 
 

 

 الفراشي السلكية 
     

 

 ملخص المشروع.١

  الفراشي السلكية  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 فراشي سلكية بمقابض خشبية خدمات المشروع

 أشخاص  ٤ األيدي العاملة

 دينار ١٩٦٨٣ الكلي االستثمار

 % ٢٣,٦ معدل العائد الداخلي

 دينار ٨٠٤٩ مة الحاليةصافي القي

  ١,٤ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة االسترداد

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

  

 

 

 

 

 : وصف المشروع ١. ٢

 
أنواعا كثيرة من العدد واألدوات والتي لكل منها وظيفة معينة،           أنشطتهم يستعمل المهنيون على اختالف   

سع الفراشي التي تصنف لنوعين وذلك حسب نوع شعيراتها         ا نطاق وا  ومن هذه العدد التي تستعمل على     

 . سلكيةاتفهنالك الفراشي البالستيكية والفراشي المعدنية والتي تكون شعيراتها من مجموع

 

 الصلبه التي يحتاج التعامل     تلبة وإزالة األوساخ والتراكما   صوتستعمل هذه الفراشي لتنظيف السطوح ال     

 توفرها شعيرات الفراشي البالستيكية، وتستعمل الفراشي السلكية علـى سـبيل            معها لشعيرات قوية ال   

  : فيالمثال

 

 . معالجة السطوح الحجرية خصوصا في صناعة اإلنشاءات .١

 .معالجة السطوح المعدنية في مجال إصالح وصيانة السيارات ومركبات النقل المختلفة .٢

 . صيانة المصانعأعمالي مجال معالجة السطوح المعدنية في المعدات واألجهزة كما ف .٣

 

 

  :أهداف المشروع مبررات و ٢. ٢
 

 
 وأعمال الفراشي السلكية المستعملة في العديد من المجاالت المهنية بإنتاجسيقوم المشروع المقترح 

 . الصيانة المختلفة

 

 
 

 المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 :  مبررات المشروع أهممن 

 
 

 . تنامي على هذا الصنف من العدد واألدواتيد ومجهنالك طلب  

 . الحاجة إلى حجم استثمار كبيرعدم بساطة تقنية اإلنتاج و 

 . جيدة وتوفير فرص عمل جديدة استثماريةخلق فرصة 

 . تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع 

 

 : للمشروع المقترح الموقع ٣. ٢
 

 .روعتعتبر مراكز المحافظات خصوصا حيث توجد مدن صناعية مواقع مناسبة إلقامة مثل هذا المش

 
 

 

 

 

  وصف المنتج ١٠٣
  

طرفها ) او بالستيكية ( قطعة خشبية     من   سيقوم المشروع المقترح بإنتاج الفراشي السلكية والتي تتكون       

ة التي تثبت فيها رزم األسالك، بحيث تكـون         ااألول على شكل مقبض والطرف الثاني يمثل قاعدة الفرش        

 سم وتكون الرزم مثبته على شكل صفوف      ٢- ١,٥ن   سلكا وارتفاع الرزمة ما بي     ٢٠الرزمة من حوالي    

 . سم½ طولية وعرضية متباعدة بحوالي 

 

 

 

 

 

 

 السوق دراسة. ٣



 
 

 ٤

 الطلب وحصة المشروع والطاقة االنتاجية   ٢. ٣
 

 الطلب الحالي  .١

  
 :أهمهايأتي الطلب على الفراشي السلكية من عدة جهات 

 
  اإلنشاءاتقطاع  -

 

 .واإلسـمنتية خصوصا معالجة السـطوح الحجريـة       تستخدم الفراشي السلكية في صناعة اإلنشاءات و      

 .٢٠٠١عدد مقاولي اإلنشاءات في مختلف درجاتهم لعام ) ١(ويوضح الجدول رقم 

 

 ) ١(جدول رقم 

 ٢٠٠١عدد مقاولي اإلنشاءات 
 العدد المحافظة

 ٨٤٩ العاصمة 

 ٤٩ البلقاء

 ٨٠ الزرقاء

 ٣١ مادبا 

 ١٤٦ اربد 

 ١٧ المفرق 

 ١٦ جرش

 ١٩ عجلون 

 ١١٨ الكرك

 ٢٨ الطفيلة 

 ٢١ معان

 ٢٤ العقبة 

 ١٣٩٨ المجموع 

 



 
 

 ٥

في % ٦١ مقاول منهم ١٣٩٨وتبين من الجدول المذكور أن عدد مقاولي اإلنشاءات في المملكة بلغ  

 ).٢(محافظة العاصمة أما نشاط البناء في األردن فيوضحه الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 نشاط البناء في االردن 

 المعدل  ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨  السنة

 ١٨٣٩٠ ٢١٤٣٣ ٢١٢٤٨ ١٧٩٢٥ ١٥٣٧١ ١٥٩٧١ عدد الرخص 

الف متر  (حةالمسا

 )مربع

٥٣٧٢ ٧٣٠٧ ٦٠٧٢ ٤٩١٣ ٤٤٧٣ ٤٠٩٧ 

 

هو ) ٢٠٠٢-١٩٩٨ (يوضح الجدول السابق أن معدل رخص البناء في األردن كان خالل السنوات

 .  متر مربع٢٩٢دة نحو  معدلها للرخصة الواح رخصة بمساحة١٨٣٩٠

 

وقت واحد، بينما تستعمل  في إن عدد رخص البناء يمثل عدد الورش وبما أن رخص البناء ال تنفذ كلها 

ن سنويا، أي يض أن كل ورشة بناء يستهلك فيها فرشاتاأكثر من فرشاة في الورشة الواحدة فقد تم افتر

 .  سنويا فرشاة٣٦٧٨٠أن استهالك قطاع اإلنشاءات يقدر بحوالي 

 

 قطاع إصالح وصيانة السيارات  -

 

 ٧٤٢٩بلغ عدد المؤسسات العاملة في مجال صيانة وإصالح المركبات ذات المحركات في األردن 

 .٢٠٠٢مؤسسة وذلك في عام 

 

وبافتراض أن نصف هذه المؤسسات تمارس أعمال إصالح تحتاج الستعمال الفراشي السلكية وبتقدير 

 .  فرشاة سنويا٣٧١٥يا، فإن استهالك هذا القطاع يقدر بحوالي استهالك فرشاة واحدة سنو

 

 

 



 
 

 ٦

 قطاع الصناعة  -
 

 المؤسسات غير الفردية، مستلزمات وعدد للصيانة يكون من بينها الفراشي ةيوجد في المصانع ، خاص

 أشخاص ٥عدد المنشآت ذات العالقة التي يزيد العاملين فيها عن ) ٣(السلكية ويوضح الجدول رقم 

  .١٩٩٨ك لعام وذل

 

 )٣(جدول رقم 

 )٥العاملون اكثر من (عدد المنشآت حسب النشاط

 العدد القطاع 

 ١٤٣ استغالل المحاجر والتعدين 

 ٣٥١٧ الصناعات التحويلية 

 ٣٦٦٠ المجموع 

 

 ١٨٣٠ تستهلك فرشاة سلكية واحد سنويا فإن حجم الطلب يعادل تالمنشآ ان نصف هذا وبافتراض

 .فرشاة سنويا

 : يقدر كما يلي) ٢٠٠٢(مما سبق فإن حجم الطلب الحالي و

 ٣٦٧٨٠         اإلنشاءاتقطاع  -

  ٣٧١٥   المركباتإصالحقطاع  -

 ١٨٣٠   قطاع الصناعة  -

 ٤٢٣٢٥    المجموع 

 

 الطلب المستقبلي المتوقع  .٢

 

شاءات  اإلنقطاعاتوالنمو الكبير في % ٢,٨مع األخذ بعين االعتبار معدل النمو السكاني الطبيعي 

) ٤(قوال ويوضح الجدول عيعتبر م% ٥تقدير معدل زيادة الطلب سنويا بواقع وغيرها باألردن ، فإن 

 .٢٠٠٩الطلب المتوقع على منتجات المشروع لغاية عام 

 

 



 
 

 ٧

 

 )٤(جدول رقم 

 ٢٠٠٩الطلب المتوقع لغاية 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

٥٦٧٢٠٥٩٥٥٦ ٥٤٠١٩ ٥١٤٤٦ ٤٨٩٩٧فرشاة سلكية 

 

 حصة المشروع والطاقة اإلنتاجية  .٣

 

 ألف فرشاة سنويا ومع وجود ٤٩ نحو ٢٠٠٥يبلغ معدل الطلب المقدر على الفراشي السلكية عام 

فرصة جيدة للتصدير إلى أسواق الدول المجاورة وعدم وجود إنتاج محلي مماثل فإن الطاقة اإلنتاجية 

في ذلك من حجم السوق المحلي % ٥٠ تمثل نحو لف فرشاة سنويا وهيأ ٢٥المقترحة للمشروع هي 

 . فقط%٣٤وفي حالة تصدير ثلث اإلنتاج مثال فإن حصة المشروع من السوق تمثل حوالي العام 

 

من الطاقة اإلنتاجية % ٦٦ ألف فرشاة تمثل ١٦٥٠٠وسيبدأ المشروع إنتاجه في السنة األولى بواقع 

 ).٥(لغاية السنة الخامسة كما يوضح الجدول رقم وذلك % ١٠على أن يزداد اإلنتاج سنويا بنسبة 

 

 ) ٥(جدول رقم 

  السنوية للمشروع اإلنتاجكميات 

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ٩٧ ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦   اإلنتاجيةالطاقة 

٢١٩٦٠٢٤١٦٠ ١٩٩٦٥ ١٨١٥٠ ١٦٥٠٠ فرشاة 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

  المنافسة والتسويق ٣. ٣

 
 

 يإن المنافسة الرئيسية تأتي من األصناف المستوردة وحيث أن الفراشلعدم وجود إنتاج محلي فنظرا 

 .  تعتبر عامال مهما بالنسبة لمستعمليهاومتانتهاالسلكية هي من مستلزمات المهنيين فإن جودتها 

 

 على التسويق من خالل محالت ة الى التركيزافإضمل، اوينبغي على إدارة المشروع االهتمام بهذا الع

 .مواد البناء

  

 

  أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 
ر وذلك على  دينا١,٥حوالي ) أسالك رزمة ٥٢ سم، ٤ × ٢٥(يبلغ معدل سعر بيع الفرشاة السلكية 

أساس سعر المستهلك، ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة، فإن بيع الفرشاة الواحدة من إنتاج 

 . دينار يعتبر مناسبا١,٢بواقع ) سعر البيع من المصنع(المشروع 

 

 . اإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة األولى) ٦(ويوضح الجدول رقم 

 

 

 )٦(جدول رقم 

 السنة األولى/ متوقعة اإليرادات ال

 دينار العدد البند

 ١٩٨٠٠ ١٦٥٠٠ فرشاة

 
 
 
 
 



 
 

 ٩

 
 

 موقع المشروع   ١٠٤

 

 .تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي فيها مدن صناعية مواقع مناسبة إلقامة هذا المشروع فيها
 

 البناء   ٢٠٤
 

 .ها ومساحتهااحتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخدامات) ٧(   يبين جدول رقم 

 

 )٧(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة اإلنتاج ٥٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٣٠

 مكاتب ٢٠

 المجموع ١٠٠

 

 متر مربع ويقدر بدل ١٠٠ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المتر المربع/ دينار١٥ دينار وذلك بواقع ١٥٠٠ا بنحو يجار السنوي لهاإل
 

  واالثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١
 

 . على الحامل ويوصل بالماكنة)مة من الشعيراتحز (توضع لفافة السلك -

القطعة في الجزء المخصص من على هيئة رزم وتثبيتها تقوم الماكنة بتقطيع السلك  -

 .الخشبية

 .يجري تشذيب أطراف المجموعات السلكية لتصبح متساوية االرتفاع -

 . المعاينة والتغليف -

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 

 ١٠

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل) ٨(يبين جدول رقم   

 

 )٨(قم          جدول ر                         

          تكلفة المعدات والتجهيزات                   

 دينار العدد البند

 ٩٠٠٠ ١ وحدة قص األسالك وتثبيتها في الخشب

 ١٥٠٠ ١ ماكنة تشذيب

 ٥٠٠  متنوعة

 ١١٠٠٠  المجموع

 

 االثاث والتجهيزات المكتبية  ٠٣

 

 . دينار٥٠٠حو يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بن

 

 وسائط النقل ٠٤

 

 .دينار ٦٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٩(يبين جدول رقم 
 
 
 
 
 



 
 

 ١١

 )٩(                               جدول رقم 

                     القوى العاملة واألجور السنوية     

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,١٦٠ ١٨٠ ١ فني 

 ٢٤٠٠ ١٠٠ ٢ عمال 

 ٧,٥٦٠  ٤ المجموع

 

 الضرورية والخدمات المواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية ٠١

 

 .وع من المواد األولية في السنة األولىاحتياجات المشر) ١٠(يوضح الجدول رقم 

 )١٠(جدول رقم 

 السنة االولى/ المواد األولية 

 

 البنـــد الكمية دينار

   طن١,٧ ١١٠٠
 لفائف من السلك

١٧٠٠٠ ١٧٠٠ 
  جاهزةقطع خشبية

)جسم الفرشاة (  

٢٠٠  
 تغليف

 المجموع  ٣٠٠٠

 

 

 



 
 

 ١٢

 

 الضرورية  الخدمات ٠٢

 . يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىالتيالضرورية ات الخدم) ١١(يوضح الجدول رقم 
)١١(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع الضرورية الخدمات 
 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٧٠ ٨٤٠

 المياه ٥ ٦٠

 الوقود ٧٥ ٩٠٠

 المجموع ١٥٠ ١٨٠٠
 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤ 
 . أشهر٤توقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي من الم

 
 

   

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )١٠(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

                             البند دينار

            المعدات واآلالت ١١٠٠٠

           أثاث ٥٠٠

           وسائط نقل ٦٠٠٠

            تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٧٦٠٠
 

 الدراسة المالية .٥



 
 

 ١٣

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهـن        ٧٥٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .وتكاليف تجارب االنتاج
 

  رأس المال العامل ٣٠٥
   

 دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أساس        ١٣٣٣  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي        

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ١١( تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 
 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 دينار
 

 لبندا

مواد أولية  ٣٠٠٠

 رواتب وأجور  ٧٥٦٠

 إيجارات ١٥٠٠

 الضرورية الخدمات  ١٨٠٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٢١٣٠

المجموع ١٥٩٩٠

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 
 

 ١٤

  تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥  

 

 )١٣(جدول رقم 

 ملخص تكاليف المشروع 

دينار/ التكلفة   البنــــــد 

ة        الموجودات الثابت ١٧٦٠٠  

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٧٥٠

  رأس المال العامل ١٣٣٣

 التكلفة االستثمارية الكلية ١٩٦٨٣
 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

دينار، يسدد على  ١٠٠٠٠ وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة،

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

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية%  ٥١القرض المقترح حوالي تبلغ نسبة . صاحب المشروع

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 بما في ذلك المواد الخام ومدخالت تهومشتريا% ٩٥المشروع نقدية بنسبة تم افتراض أن مبيعات 

 .اإلنتاج نقدية

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢يمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صافي الق

 



 
 

 ١٥

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتمالية ال

 

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

 :يلي

 

             دينـار  ٤٩٨يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشـغيل ربحـا صـافيا يتـراوح بـين                   -

 .ي السنة الخامسةدينار ف ٤٨٣٦و 

تبلغ قيمة الرواتب   .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  ألربعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي السـنة       ٩,١٩٠ دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ٧,٥٦٠واألجور التي ستدفع لهم     

 .الخامسة

 السـنة الخامسـة     فـي % ٣٦في السنة األولـى و      % ٢,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٣٦و  % ٥,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .ادينار ٨٠٤٩ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٣,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات٤لمشروع تبلغ فترة اإلسترداد ل -

أو تخفـيض    % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين     في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل        -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنـى الـالزم             %٥بنسبة  أسعار البيع   

او تخفيض اسـعار     % ٢٠ باستثناء حالة زيادة تكاليف التشغيل بنسبة        للحكم على جدوى المشروع   

 .حيث ينبغي مراعاة ذلك% ١٠البيع بنسبة 

 

 

 



 
 

 ١٦

 

 
 
 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
19,80021,78023,95826,35428,989المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
18,81020,69122,76025,03627,540المبيعات النقدية

9901,0891,1981,318تحصيالت ذمم مدينة
9,683حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,0838251,5642,4123,385الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
19,68319,89322,50625,41328,64632,243مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
17,600مجموع اإلستثمارات

25010,62011,45412,36013,34514,415التكاليف التشغيلية المباشرة
5,3705,6075,8606,1316,420إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

750المصاريف التأسيسية  والخلو
88249429629853الضريبة

18,60017,07818,14619,30520,56321,929إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0832,8154,3606,1088,08310,314صافي 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

1,0831,1772,5594,1265,9037,916رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03519951,7142,5183,414توزيعات األرباح

1,0838251,5642,4123,3854,502صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الفراشي السلكية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

19,80021,78023,95826,35428,989المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,0003,3003,6303,9934,392تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,5604,7885,0275,2795,543تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,3663,7034,0734,480تكاليف المصنع التشغيلية

10,62011,45412,36013,34514,415مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
9,18010,32611,59813,00914,574الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300330363399439مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
450495545599659مصاريف أخرى

5,3705,6075,8606,1316,420مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,0752,0752,0752,0752,075اإلستهالك لإلصول الثابتة

150150150150150إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,5957,8328,0858,3558,645مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,5852,4943,5134,6545,929الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
5851,6582,8574,1965,689الربح قبل الضريبة

88249429629853الضريبة على األرباح
4981,4102,4293,5674,836األرباح الصافية

%59%64%70%76%83نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
18,53718,28218,05617,85417,672نقطة التعادل (بالدينار)

%61%68%75%84%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

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

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
6,0006.67900وسائل نقل

010.000أخرى
2,075المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7505150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,3331,3330رأس المال العامل المطلوب

19,6839,68310,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الفراشي السلكية



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0838251,5642,4123,3854,502النقد

9901,0891,1981,3181,449المدينون
250250250250250250المخزون

1,3332,0652,9033,8604,9536,202إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

11,000األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

6,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
17,60017,60017,60017,60017,60017,600إجمالي األصول الثابتة
2,0754,1496,2248,29810,373اإلستهالك التراآمي

17,60015,52513,45111,3769,3027,227القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7506004503001500القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
19,68318,19116,80415,53614,40513,429مجموع 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
9,6839,6839,6839,6839,6839,683رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1465611,2752,324األرباج المجمعة
1464157141,0491,422الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

9,6839,82910,24310,95812,00713,429مجموع حقوق الملكية
19,68318,19116,80415,53614,40513,429مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %36.0%24.8%15.6%8.4%2.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%36.0%29.7%22.2%13.8%5.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.11.51.82.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الفراشي السلكية



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%19,68310تكاليف المشروع

%9,68310مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%60%50.8القرض الى التكاليف %

%15%49.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4981,4102,4293,5674,836صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.6%15.9%11.9%7.6%3.0الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%36.0%24.8%15.6%8.4%2.7معدل العائد على اإلستثمار %

%36.0%29.7%22.2%13.8%5.1معدل العائد على حقوق الملكية %

1.11.51.82.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.60.40.20.0الديون

18,53718,28218,05617,85417,672نقطة 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 5,060-7351,495-8,0496,6005,1503,657صافي القيمة الحالية

IRR 4.6%14.2%10.9%17.3%18.4%20.8%23.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,548
11.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

18,080

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.5%

21.3%
1.3

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الفراشي السلكية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.6%معدل العائد الداخلي
NPV8,049صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.8%معدل العائد الداخلي
NPV6,600صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.4%معدل العائد الداخلي
NPV5,150صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.3%معدل العائد الداخلي
NPV3,657صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.9%معدل العائد الداخلي
NPV-735صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV1,495صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.6%معدل العائد الداخلي
NPV-5,060صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6000-18,600

11,0833,8102,728

2894,7194,630

3975,7385,641

41056,8786,774
511321,62021,506

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,4600-20,460

11,0833,8102,728

2894,7194,630

3975,7385,641

41056,8786,774
511322,34222,229

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,3200-22,320

11,0833,8102,728

2894,7194,630

3975,7385,641

41056,8786,774
511323,06522,952



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6000-18,600

11,0832,8201,738

2893,6303,541

3974,5404,443

41055,5615,456
511319,94519,832

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6000-18,600

11,0831,830748

2892,5412,452

3973,3423,245

41054,2434,138
511318,27118,157

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6250-18,625

11,1912,2111,020

2983,0132,915

31063,9163,810

41154,9314,816
512519,71019,585

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,6500-18,650

11,299612-687

21071,3071,200

31162,0941,978

41262,9832,858
513617,80017,664


