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

لمشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكلبهدف تشجيع إقامة ا) إرادة(اإلنتاجية 
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المشاريع الصغيرة والمتوسطةالمجتمعات المحلية من 

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

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

 
)إرادة (ــةاكز تعزيز اإلنتاجيمربالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
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٢.٣ الموقع العام للمشروع  

 السوقدراسة -٣
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يةالعاب االطفال التعليم  
 

 

 ملخص المشروع

 العاب االطفال التعليمية اسم المشروع

 عمان، اربد، الزرقاء موقع المشروع

 العاب االطفال التعليمية من االخشاب منتجات المشروع

 شخص ١٨ األيدي العاملة

 دينار ٣٧ ٦٥٠ ياالستثمار الكل

 % ٢٥,٨ الداخليمعدل العائد 

 دينار ١٧,٢٣١ صافي القيمة الحالية

  ١,٥القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 شخص ٤ فترة االسترداد
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  وصف المشروع١. ٢

  

 الخمس سنوات على العمليات سن دون األطفال تدريب وتعليم ألعاب  انتاجإلىيهدف هذا المشروع  

 . الطفلتوسع آفاق ومداركتي  الاألموراسماء الحيوانات وغيرها من بالحسابية وتعريفهم بالطبيعة و

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا لكميات وقيم االستيراد لمثل هذه المنتجات خالل السنوات الستة الماضية، وللتزايد المستمر في 

 من المنتجات والتي هي األنواعالكميات المستوردة، مع عدم وجود صناعة محلية متخصصة لهذه 

 اللعب والتسلية لتنشط ذاكرته وال تثقل عليه، بأسلوبفل في سن مبكر ضرورية لتدريب وتعليم الط

 مثل هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق أنوتهيؤه الى فترة الدراسة، وعليه، فقد ارتأينا 

 . العاملةاأليديمنتجاته ولكونه فرصة استثمارية تساهم في تشغيل 

 

 النواحي الفنية إلىع، فان هذه الدراسة ستتطرق هذا المشرول االقتصاديةجدوى الولالطالع على 

 . وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفةهلمتطلبات تأسيس

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

حيث العدد . يقترح إقامة المشروع في أي من مراكز المحافظات الكبرى مثل عمان ، اربد ، الزرقاء

 . ة و توفر الخدمات الضرورية الالزمة للمشروعاألكبر من الفئات المستهدف

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 
 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

 العاب تفيد الطفل إلنتاج النجارة بطرق فنية مبتكرة آالتان منتجات المشروع ستعتمد على استعمال 

  بتتبع ما يطرح في السوق او ماإما المدرسة، وذلك دخوله تسبقبالتعلم في سنوات عمره المبكرة والتي 

 خبرة المربين وما ينتج أو من خالل خبرة صاحب المشروع ابتكاراتينشر من قبل المربين من افكار او 

 من وسائل تعليمية األسواقوسنتطرق هنا الى ما هو متواجد في .  تربوية متطورةأصولعنها من 

 . وما شابهواألرقام والصور األحرفكالعمليات الحسابية والتعريف بالحيوان وتجميع 
 

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣
 

 من المنتجات، فان احتياجات السوق تغطى عن األنواعلعدم وجود صناعة محلية متخصصة لهذه نظرا 

 :طريق االستيراد، حيث تأتي هذه المنتجات ضمن بنود التعرفة الجمركية التالية

 ."القطارات الكهربائيةنماذج مصغرة للتجميع وان كانت متحركة، عدا " ٩٥٠٣٢٠البند رقم  -

 ." للتجميعأخر وألعاب أطقم" ٩٥٠٣٣٠البند رقم  -

 ."لغاز للتسليةأ ألعاب" ٩٥٠٣٦٠البند رقم  -

 ."أطقم أو اخرى للتسلية مهيأة بشكل مجموعات ألعاب" ٩٥٠٣٧٠البند رقم  -

لعب اخرى، نماذج مصغرة، ونماذج مماثلة للتسلية وان كانت متحركة " ٩٥٠٣٩٠البند رقم  -

 ."األنواعيع من جم

صافي (للميزان التجاري من البنود اعاله  المعدل السنوي أنبين تي) ١(ومن هنا، فان الجدول رقم 

 )١ ٦٤٧ (بلغ حوالي) ٢٠٠٢-١٩٩٧( خالل السنوات ) المستوردات مطروحا منها الصادرات الوطنية

فقد  وألغراض التحفظ،  غير التعليمية ضمن هذه الكمياتاأللعاب اخرى من أصنافوالحتمال وجود . طن

 التعليمية، وبالتالي فان الطلب تمثل ألعاب الخشبمن هذه الكميات فقط %) ١٠( ما نسبته افترض أن

 .طن)١٦٥(الحالي على منتجات المشروع هي بحوالي 
 

وحسب ما هو موضح  (مكغ )١,٥( حوالي هو األسواق تداوال في األكثر األلعاب متوسط وزن أن وحيث

 ).لعبة فاآلل ١١٠( حوالي تعادلالكمية ، فان هذه )فسة والتسويقفي بند المنا
 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 

 )١(جدول رقم 

  التعليمية األطفال ألعابصادرات من المستوردات والمعاد تصديره والكميات 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
التعرفة  السنة امليزان التجاري الصادرات الوطنية املعاد تصديره املستوردات

 *اجلمركية
 )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )طن(الكمية  )طن(الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية 

 ٣٤٠٠٠ ٩,٥ ــ ــ ٩,٥ ــ ٣٤٠٠٠ ٩,٥ ٩٥٠٣٢٠
 ٥٩٠٧٠ ٢٦,٦ ــ ــ ٢٦,٦ ــ ٥٩٠٧٠ ٢٦,٦ ٩٥٠٣٣٠
 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٩٥٠٣٦٠
 ٧٠٧٠٠ ٦,٥ ــ ــ ٦,٥ ــ ٧٠٧٠٠ ٦,٥ ٩٥٠٣٧٠

١٩٩٧ 

 ١٩٥٩٨٤٠ ١٠٧٧ ــ ــ ١٠٧٧ ٣٣ ٢٠٦٧٨٧٠ ١١١٠ ٩٥٠٣٩٠

 ٨٣٠٠٠ ٤٠ ــ ــ ٤٠ ــ ٨٣٠٠٠ ٤٠ ٩٥٠٣٢٠

 ١٠٥٣٢٠ ٣٧,٥ ــ ــ ٣٧,٥ ٢,٣ ١١٤٠٤٠ ٣٩,٨ ٩٥٠٣٣٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٩٥٠٣٦٠

 ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ٩٥٠٣٧٠

١٩٩٨ 

٢٨٢٦٢٤٠ ١٣١٦,٧ ١٣٨٠٠٠ ٨٠,٢ ١٣٩٦,٩ ٩٧,٤ ٣١٢٦٩٠٠ ١٤٩٤,٣ ٩٥٠٣٩٠ 

 ٤٤٢٥٠ ١١,٧ ــ ــ ١١,٧ ٥ ٤٩٢٥٠ ١٦,٧ ٩٥٠٣٢٠

 ٤٧٠٥٠ ٢٥,١ ــ ــ ٢٥,١ ٥,٥ ٧٨٨١٠ ٣٠,٦ ٩٥٠٣٣٠

 ٣٨٨٠ ١,٣ ــ ــ ١,٣ ــ ٣٨٨٠ ١,٣ ٩٥٠٣٦٠

 ٤٨١١٠ ٢١,٦ ــ ــ ٢١,٦ ــ ٤٨١١٠ ٢١,٦ ٩٥٠٣٧٠

١٩٩٩ 

٢٨٠٢٨٠٠ ١٧٤٨ ٧٥٩٢٠ ٧٤,٦ ١٨٢٢,٦ ١١٦,٦ ٣٠٨٤١١٠ ١٩٣٩,٢ ٩٥٠٣٩٠ 

 ١٤٥٨٠ ٣,٦ ــ ــ ٣,٦ ــ ١٤٥٨٠ ٣,٦ ٩٥٠٣٢٠

 ١١٢٠٠٠ ٤٢,٨ ــ ــ ٤٢,٨ ــ ١١٢٠٠٠ ٤٢,٨ ٩٥٠٣٣٠

 ١٥٤٢٠ ٧,٧ ــ ــ ٧,٧ ــ ١٥٤٢٠ ٧,٧ ٩٥٠٣٦٠

 ١٢٥٢٠٠ ٧٦ ــ ــ ٧٦ ٢,٣ ١٣١٣٣٠ ٧٨,٣ ٩٥٠٣٧٠

٢٠٠٠ 

 ٢٨٦٢٢٧٠ ٢٠٥٩,٤ ــ ــ ٢٠٥٩,٤ ١٥٤ ٣٢٣٨٧٠٠ ٢٢١٣,٤ ٩٥٠٣٩٠

 ٢٤٣١٠ ٨,٧ ــ ــ ٨,٧ ــ ٢٤٣١٠ ٨,٧ ٩٥٠٣٢٠

 ٨٢٥٠٠ ٤٤ ــ ــ ٤٤ ١٣,٧ ١٢١٨١٠ ٥٧,٨ ٩٥٠٣٣٠

 ٤٠٦٠٠ ٩,٢ ــ ــ ٩,٢ ــ ٤٠٦٠٠ ٩,٢ ٩٥٠٣٦٠

 ٣١٦٤٤٠ ٢١٨,٢ ــ ــ ٢١٨,٢ ــ ٣١٦٤٤٠ ٢١٨,٢ ٩٥٠٣٧٠

٢٠٠١ 

 ١٦٩٤٤٨٠ ١١٤٤ ــ ــ ١١٤٤ ٢١٠,٤ ٢٠٥٨٨٠٠ ١٣٥٤,٥ ٩٥٠٣٩٠

 ١٩٩٠٠ ١٦,١ ــ ــ ١٦,١ ــ ١٩٩٠٠ ١٦,١ ٩٥٠٣٢٠
 ٨٣٠٤٠ ٦٦,٤ ــ ــ ٦٦,٤ ١,٤ ٨٧٦٩٠ ٦٧,٨ ٩٥٠٣٣٠
 ٢٣٣٧٠ ١٢ ــ ــ ١٢ ٠,٥ ٢٦٥٠٠ ١٢,٥ ٩٥٠٣٦٠
 ٣٦٨٤٨٠ ٢٥٩ ــ ــ ٢٥٩ ٦ ٣٧٢٦٦٠ ٢٦٥ ٩٥٠٣٧٠

٢٠٠٢ 

٢٢٨١٦١٠ ١٥٩٥,٢ ١٠٢٧٠ ٧,٥ ١٦٠٢,٧ ٨٠,٣ ٢٣٧٩١٣٠ ١٦٨٣ ٩٥٠٣٩٠ 



 
 

 ٥

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣
 

، وهي نسبة مقاربة %٣سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع بافتراض معدل نمو 

  :٢٠٠٩-٢٠٠٥لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات 

 

 عدد/الكمية طن/الكمية السنة

١٢٠ ٠٠٠ ١٨٠ ٢٠٠٥ 

١٢٤ ٠٠٠ ١٨٦ ٢٠٠٦ 

١٢٧ ٣٣٠ ١٩١ ٢٠٠٧ 

١٣١ ٣٣٠ ١٩٧ ٢٠٠٨ 

١٣٥ ٣٣٠ ٢٠٣ ٢٠٠٩ 

 

  المقترحةاإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

 
 تكون أن كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات، فانه يقترح إلى بالنظر 

 أن وبالتالي يقترح ٠سنويا)  لعبة٤٠ ٠٠٠ ( أيطن) ٦٠( المتاحة للمشروع حوالي اإلنتاجيةالطاقة 

 : المشروع كما يلي ه من عمراألولىمشروع على مدى الخمس سنوات  للاإلنتاجيةتكون الخطة 

 

  ٠ المقترحةاإلنتاجيةمن الطاقة %) ٥٠( ما نسبته لاستغال سيتم األولىفي السنة  -

 .سنويا%) ١٠(ما نسبته كميات اإلنتاج ب الالحقة، سيتم زيادة ةفي السنوات االربع -

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣
  

يواجه ان يتوقع ال  القادمة ، فانه ةلسنوات الخمسخالل الى منتجات المشروع عتوقعات الطلب ل وفقا

وخاصة انه ال توجد صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان  ،المشروع صعوبة في تصريف منتجاته



 
 

 ٦

تتيح لتاجر  المستوردات بأسعار منافسة وتشجيعية إحالل منتجاته كبديل عنعلى المشروع العمل على 

 .مالئم للقدرة الشرائية للمستهلك باختالف طبقته االجتماعية هامش ربح التجزئة

  التعليميةاأللعاب يتواجد العديد من وحيثعلى ما يتم استيراده من الخارج، المنافسة تنحصر هذا و

 العرض والطلب وإنما وزن اللعبة ال يعتمد لدى التجار في تحديد سعر البيع، أن، وبالرغم من  المختلفة

 تداوال في األكثر األلعاب اخذ خمس عينات من انه ولغايات تحديد السعر فقد تم إال الصنف، على

 : وهياألسواق

للتدرب على العمليات  حلقات ١٠على خمسة ارفف وكل رف حتوي يبشكل مثلث  لعبة عداد -

 . دينار٢وتباع بسعر )  غم٢٠٠( بوزن األعداد على الحسابية

 . دينار٣وتباع بسعر )  غم٥٠٠( بوزن األشكال بثالث قطع لتجميع بةلع -

 . دينار٥وتباع بسعر ) مكغ١,٢٥( الحسابية البسيطة بوزن لألعمال قطعة مكعبات ١٢ من ةلعب -

 ١٠وتباع بسعر ) مكغ٢,٥( والرسومات ومتحركة بوزن لألرقام قطعة مكعبات ٣٢من  لعبة -

 .دينار

) مكغ٣( والرسومات بوزن ألحرفل قطعة مكعبات ودوائر ومضافات تجميلية ٤٨ من لعبة -

 . دينار١٥وتباع بسعر 

 ٨,٧ بمتوسط سعر حوالي  بالتجزئةوتباع) مكغ١,٥( هو بحوالي األلعاب هذه أوزانوعليه فان متوسط 

وألغراض هذه الدراسة فقد افترض ان معدل سعر بيع اللعبة من منتجات المشروع بمعدل وزن  ٠دينار

 هذا السعر منافسا ومعقوال ويوفر هامش ربح جيد لمحالت بيع  دينار ويعتبر٤,٠٠ كغم يبلغ ١,٥

  . األلعاب وغيرها
 

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣
 

 : على النحو التالي  و٢٠٠٩-٢٠٠٥خالل السنوات المتوقعة للمشروع  إليراداتيبين الجدول التالي ا
 

 

دينار/اإليراداتعدد/كميات اإلنتاج السنة

٨٠ ٠٠٠ ٢٠ ٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٨٤ ٠٠٠ ٢١ ٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٨٨ ٢٠٠ ٢٢ ٠٥٠ ٢٠٠٧ 

٩٢ ٦١٠ ٢٣ ١٥٠ ٢٠٠٨ 

٩٧ ٢٤٠ ٢٤ ٣١٠ ٢٠٠٩ 



 
 

 ٧

 

 

 

  و البناء االرض ١٠٤ 
 

عمان، (الحرفية المتواجدة في مراكز المحافظات /  يقام المشروع ضمن المناطق الصناعية أنيقترح 

القرب من األسواق  إلىحيث تتوفر كافة الخدمات الضرورية للمشروع اضافة ) اربد، الزرقاء

، حيث ٢م)١٥٠( بمساحة تقدر بحوالي ) هنجر/إسمنتي( يقام ضمن بناء مستأجر أنعلى  المستهدفة،

 إلى البناء يحتاج أنومن المتوقع .  في السنةدينار) ٢ ٢٥٠( مثل هذا المبنى بحوالي أجرةتقدر 

ودعات المواد االولية  منفصلة عن مستلإلنتاجتعديالت بما يتناسب واالستخدام ، كتوفير صالة 

 والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي  لإلدارةوالمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب وخدمات 

 . دينار) ١ ٠٠٠(

  

 مراحل التصنيع  ٢٠٤
 

 أعمال انه في مجملها، تمر عبر إال ٠آلخر مراحل التصنيع لمثل هذه المنتجات، تختلف من منتج إن

 إليها المشار اآلالت بواسطة وذلك) الخ٠٠٠نشر، ازالة سماكات، خراطة، تنعيم، دهان (تلفة النجارة المخ

 إطارات أشكال وإعطاء الدوائر نصافأومكعبات ودوائر  بهدف الحصول على اجزاء األلعاب من الحقا

 األحرف، والتي تقوم بختم  معدنية بالحرارة ومن ثم الرسم بواسطة كليشهات٠وقضبان ومثلثات وغيرها

ليتم بعدها تشميعها بواسطة دهان ورنيش، وبعدها توضع .  على القطع المشكلةتوالرسوما أو األرقام أو

 .  في باكيتات كرتونية، وفي صناديق كرتونية تحتوي على عدد مناسب لعملية توزيع المنتج

 

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

  والمعداتتالماكينا ٣٠٤
 دينار/التكلفةدينار/ الوحدةسعر العدد البندا

 ١٥٠ ١٥٠ ١ منشار صينية دائري

 ٣ ٠٠٠ ١ ٥٠٠ ٢ أخشابمخرطة 

 ٢٠٠ ٢٠٠ ١  تخريقةةماكين

 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ فريزة  

 ٢ ٥٠٠ ٢ ٥٠٠ ١ رابوخ

 ١ ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ١ تنعيم/ اخ  بردةماكين

 ٣ ٠٠٠ ــ متعددة  أختام حراريةهاتيكليش

 ١ ٢٠٠ ١ ٢٠٠ ١ وتجهيزات دهانضاغطة هواء 

 ٧٥٠ ــ متعددة وأدوات يدوية منوعةطاوالت عمل وعدد 

 ١٤ ٨٠٠  المجموع

 
  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث ٤. ٤
 

 .دينار) ٢ ٠٠٠( والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي األثاثتقدر قيمة 

 

   وسائط النقل٥٠٤
 

 .ردينا) ١٢ ٠٠٠(بمبلغ  شراء فان لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفته افترض



 
 

 ٩

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
دينار/التكلفة اإلجماليةدينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

 ٩ ٠٠٠ ٣٠٠ ٣٠ خشب ابيض
 ٢ ٥٠٠ ــ ــ مختلفة اتدهان

 ١ ٠٠٠ ــ ــ )قطع معدنية وبالستيكية مختلفة(اخرى 

 ٦ ٠٠٠ ٠,٣٠  صندوق٢٠ ٠٠٠ )مطبوعة(صناديق كرتونية

 ١ ٠٠٠ ٠,٥٠  صندوق٢ ٠٠٠ ارجيةصناديق كرتونية خ

  ١ ١٥٠ ــ ــ ) للخشب والدهان%١٠(بدل تالف بنسبة 

 ٢٠ ٦٥٠ المجموع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٥ ٤٠٠ ٤٥٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ اعة واستقبالسكرتارية وطب

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ مسؤول تسويق وتوزيع 

 ١٨ ٠٠٠ ١٠١٥٠ فنيو انتاج

 ٣ ٢٤٠ ٩٠ ٣ عاديين/عمال مناولة

 ١ ٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٣٤ ٢٦٠  السنوي المجموع
 .تمثل مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي % ١١يضاف إلى إجمالي الرواتب أعاله ما نسبته 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 الضرورية ماتالخد ٨٠٤

 
 دينار/التكلفة  البند

 ٧٢٠ المياه

 ١ ٤٤٠ الكهرباء

 ١ ٢٠٠ ديزل/وقود

 ٣ ٣٦٠ المجموع

 



 
 

 ١١

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

 
 الخدمات للموقع ومصاريف إيصال مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف تتكون

 .دينار) ١ ٥٠٠ (إلى تصل قيمتها أنتفرقة اخرى، حيث يتوقع التعاقد على شراء المعدات ومصاريف م

 

 األولىللسنة /  تكاليف التشغيل ٢٠٥
 دينار/التكلفة البند

 ٢٠ ٦٥٠ المواد األولية 

 ٣٨ ٠٢٨ الرواتب واألجور 

 ٣ ٣٦٠ الخدمات الضرورية 

 ٢ ٢٥٠ اإليجارات

 ١ ٦٠٠ مصاريف التسويق

 ٤ ٣١٠  مصاريف التشغيل األخرى

مجموع ال  ٧٠ ١٩٨ 

 

  رأس المال العامل٣٠٥

 
 وبذلك يكون راس المال العامل  واحد، لمدة شهردورة إنتاجية راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 . دينار٥,٨٥٠ للمشروع     
 

 

 

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٢

 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 دينار/التكاليف البند

 ١ ٠٠٠ تعديالت المبنى

 ١٤ ٨٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢ ٠٠٠  المكتبيةواألجهزة األثاث

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٢ ٠٠٠ وسائط النقل

 ٣٠ ٣٠٠  المجموع
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥

 
 دينار/التكاليف البند

 ٣٠ ٣٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١ ٥٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٥ ٨٥٠ رأس المال العامل

 ٣٧ ٦٥٠ المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١٣

  وسائل التمويل ٦٠٥
 

 دينار/القيمة البند

 ١٩ ٦٥٠ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ١٨ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٣٧ ٦٥٠ المجموع

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

 
 اشهر للتنفيذ ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الالزمة على البناء          ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .وتوريد المعدات والبدء بالتشغيل وايصال الخدمات 

 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

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

 :يلي كما 

 

 .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 -

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢افي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  تم احتساب ص-

 

 

 

 



 
 

 ١٤

 الخالصة ٩٠٥

 
ن المشروع يحقق أ، حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

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

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار) ٣ ٤٧٠(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)٦ ٨٤١(و

 تبلغ . بما فيهم صاحب المشروعاملوع موظفلثمانية عشر ص عمل سيوفر المشروع فر -

قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة٤٦ ٢٢٣ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٣٨ ٠٢٨

في السنة  % ٣٠,٢ة األولى و في السن% ٩,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٣٠,٢و % ١٧,٣الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار١٧ ٢٣١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٥,٨ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ نسبة القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات  -

  .وات سن٤فترة االسترداد للمشروع تبلغ  -

 تكاليف التشغيل بنسب تتراوح أو زيادة تكاليف المشروع أو البيع أسعارفي حالة انخفاض  -

 من الحد األدنى أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية % ٢٠و % ١٠بين   

ة زيادة تكاليف  المشروع يعتبر حساسا في حالأن إال .الالزم للحكم على جدوى المشروع

 . الذي يستدعي مراعاة ذلك األمر% ١٠او تخفيض أسعار البيع بنسبة التشغيل 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٥

 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

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

80,00084,00088,20092,61097,241المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,65021,68322,76723,90525,100تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
23,57624,75525,99327,29328,657تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,6405,9226,2186,5296,855تكاليف المصنع التشغيلية

49,86652,36054,97857,72760,613مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
30,13431,64033,22234,88336,628الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
11,78812,37812,99613,64614,329رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,6001,6801,7641,8521,945مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
2,2502,2502,2502,2502,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,8501,9432,0402,1422,249مصاريف أخرى

20,33221,23622,18623,18224,229مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,6193,6193,6193,6193,619اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

24,25125,15526,10527,10128,148مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,8826,4857,1187,7828,480الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,8001,5051,181824432الفائدة على القرض
4,0824,9805,9376,9588,048الربح قبل الضريبة

6127478911,0441,207الضريبة على األرباح
3,4704,2335,0465,9146,841األرباح الصافية

%77%78%79%80%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
69,16270,77972,43974,13875,874نقطة التعادل (بالدينار)

%78%80%82%84%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,00025.0040أألبنية
025.000منشآت أخرى
14,80010.001,480معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

010.000أخرى
3,619المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,8505,8500رأس المال العامل المطلوب

37,65019,65018,000إجمالي تكلفة المشروع
%48%52%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
العاب االطفال التعليمية



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
80,00084,00088,20092,61097,241المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
80,00084,00088,20092,61097,241المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
19,650حقوق الملكية

18,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,1295,5086,6827,6278,317الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
37,65084,12989,50894,882100,237105,558مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
30,300مجموع اإلستثمارات

1,72149,86652,36054,97857,72760,613التكاليف التشغيلية المباشرة
20,33221,23622,18623,18224,229إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,8001,5051,181824432الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
6127478911,0441,207الضريبة

33,52172,61175,84879,23582,77786,481إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,12911,51813,66015,64717,46019,077صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,9483,2433,5683,9244,317أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,9483,2433,5683,9244,317إجمالي دفعات سداد القرض

4,1298,57010,41712,07913,53614,760رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,0623,7354,4535,2186,036توزيعات األرباح

4,1295,5086,6827,6278,3178,724صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
العاب االطفال التعليمية



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,1295,5086,6827,6278,3178,724النقد

00000المدينون
1,7211,7211,7211,7211,7211,721المخزون

5,8507,2298,4029,34810,03810,445إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

14,800األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
30,30030,30030,30030,30030,30030,300إجمالي األصول الثابتة
3,6197,23810,85714,47618,095اإلستهالك التراآمي

30,30026,68123,06219,44315,82412,205القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
37,65035,11032,36529,39126,16222,650مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
294832433568392443170اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

294832433568392443170مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

15052118088241431700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
15052118088241431700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
19,65019,65019,65019,65019,65019,650رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4089061,5002,196األرباج المجمعة
408498594696805الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

19,65020,05820,55621,15021,84622,650مجموع حقوق الملكية
37,65035,11032,36529,39126,16222,650مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.2%22.6%17.2%13.1%9.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.2%27.1%23.9%20.6%17.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.42.42.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
العاب االطفال التعليمية



الموقع المقترح

العاصمة او اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%37,6505تكاليف المشروع

%19,6505مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%18,00012القروض

%75%47.8القرض الى التكاليف %

%15%52.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,4704,2335,0465,9146,841صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.3%7.5%6.7%5.9%5.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.2%22.6%17.2%13.1%9.9معدل العائد على اإلستثمار %

%30.2%27.1%23.9%20.6%17.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.42.42.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

69,16270,77972,43974,13875,874نقطة 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 38,379-10,574-14,784-17,23114,57211,9121,223صافي القيمة الحالية

IRR 3.4%0.4-%13.0%20.3%22.8%25.8معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.51.41.31.00.60.70.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,101
6.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

72,478

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.6%

23.8%
1.9

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

العاب االطفال التعليمية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.8%معدل العائد الداخلي
NPV17,231صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV14,572صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.3%معدل العائد الداخلي
NPV11,912صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.0%معدل العائد الداخلي
NPV1,223صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-0.4%معدل العائد الداخلي
NPV-14,784صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR3.4%معدل العائد الداخلي
NPV-10,574صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-38,379صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,5210-33,521

14,1299,8015,672

228310,40410,121

329711,03710,739

431211,70111,389
532840,39840,071

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,8730-36,873

14,1299,8015,672

228310,40410,121

329711,03710,739

431211,70111,389
532841,61941,291

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,2250-40,225

14,1299,8015,672

228310,40410,121

329711,03710,739

431211,70111,389
532842,83942,512



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,5210-33,521

14,1295,8011,672

22836,2045,921

32976,6276,329

43127,0716,758
532835,10034,772

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,5210-33,521

14,1291,801-2,328

22832,0041,721

32972,2171,919

43122,4402,128
532829,80229,474

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,6930-33,693

14,5422,782-1,760

23113,0442,733

33273,3202,993

43433,6103,267
536132,62132,261

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8650-33,865

14,955-4,238-9,193

2340-4,315-4,655

3357-4,396-4,753

4375-4,481-4,855
539324,84424,451


