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رة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزا  

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

 
 فـي مختلـف ) دةإرا(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

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

.ن المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمري
 

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

٠ 

  المحتويات
 .١  المشروعملخص 
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

   ٣. ٢ الموقع العام للمشروع
 .٣ دراسة السوق  

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 
   ٢. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

   ٣. ٣ والتسويق المنافسة
   ٤. ٣ ات المتوقعةأسعار البيع اإليراد

 .٤ الدراسة الفنية  
   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ األرض والبناء والتجهيزات 
   ٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات والماكينات

   ٤. ٤ وسائط النقل
   ٥. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٦. ٤  والتكلفة المتوقعةالمساعدةالمواد األولية والخدمات 
   ٧. ٤ الخدمات الضرورية

   ٨. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
    
 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل للسمة االولى
   ٢. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

   ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٤. ٥ رأس المال العامل
   ٥. ٥ تكاليف المشروع 

   ٦٠٥ لتمويل واألسس والفرضيات الماليةوسائل ا
   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
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 ملخص المشروع -١

         مركز تخييم وانطالق اسم المشروع

              عجلون  المقترحموقع المشروع

خدمات تخييم ومنامة ومركز إنطالق  منتجات المشروع

 شخص ١٨ األيدي العاملة

 دينار ٢٤٧,٠٣٥ الكلي االستثمار

 دينار ٦٩,١٧١ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٠,١ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٣ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 واتسن ٥ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 مركز تخييم وانطالق
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 روع وصف المش١-٢
 

 المصايف األردنية لمناخها المعتدل صيفاً وتعتبر من مناطق الجذب تمتاز منطقة عجلون بكونها أحد

السياحي في األردن حيث تتميز باإلضافة إلى المناظر الطبيعية الخالبة من جبال وأشجار بوجود قلعة 

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء . الربض وهي واحدة من المزارات السياحية الهامة في األردن

قدم ييقترح أن . الق سياحية يتم تنفيذها بنمط يتناسب مع طابع المنطقة المتميزةمنطقة تخييم وانط

 خدمة التخييم العائلي في موقع المشروع وخدمة تجهيز الكشافة عن طريق التأجير لمعدات المركز

كذلك سيشمل  المشروع المقترح موتيل صغير ومطعم وكافتيريا . الكشافة من خيام وحبال وأدوات

 . سوق تجاري بسيط إضافة إلى
 

تستضيف عجلون بشكل دوري مخيمات الكشافة العرب واألجانب كما تستضيف بشكل سنوي مخيمات 

 منفذا لتقديم جديرة باإلهتمام حيث أنها تشكل لنشاطات وهذه ا،الشباب األردنيين الدارسين في الخارج

كثر المناطق جذباً للسياح في إضافة إلى أن قرب عجلون من عمان والتي تعتبر من أ.  المشروعخدمات

 .األردن هو ميزة إضافية
 

 نشاطات داعمة  على إقامة إلدارة المشروع التعاون مع الجهات المحلية الرسمية والخاصةمن المناسب

رض لمنتجات ا للكشافة أو معة دولياتتسلق مرتفعات عجلون أو عقد مؤتمرلدولية ال اتمسابقال مثل

 للسياح ةعتبر جاذبت ات النشاطه وهذ.(Outdoor)ة خارج المنزل الكشافة أو العدد المستخدم

 .يساعد في ترويج وتسويق المشروع باإلضافة إلى أنه هتمينوالم
 

باإلضافة إلى العائدات المادية المباشرة للمشروع فهناك عوائد مادية غير مباشرة كاستفادة قطاع 

كما قد يستفيد .  تأجير معدات التخييم أو الخيمالسياحة من زيادة الحركة السياحية جراء تقديم خدمات

 المقدمة. ٢



 
 

٣ 

قطاع النقل وقطاعات التجارة والخدمات من المناسبات والمسابقات التي من الممكن أن تعقد سنوياً في 

 . عجلون
 

يمكن أن يجذب هذا المشروع المستثمرين من القطاعات السياحية والفندقية حيث أن القطاع الخاص 

ئم للثقافة والبيئة وله نسبة معتدلة من العمالة ورأس المال اضافة الى ال موبالمنتج والخدمة مستقر 

 .وجود خدمات تكميلية محلية له

 

و تعيين كادر مؤهل التمتع بخبرة في إحدى النشاطات السياحية يتوقع من المستثمر أو المستثمرين 

أو شركة ذات  روع فردييمكن لهذا المشروع أن يقام على أساس مش، كما إلدارة وتشغيل المشروع 

 أن يتم تسجيل مركز تخييم وانطالق لدى وزارة التجارة على. تضامن مسؤولية محدودة أو شركة

  .ات الالزمةخيص والموافقاوالصناعة ووزارة السياحة بحيث يتم الحصول على التر

 

   مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

 .المنطقةتميز المشروع بالخدمات التي سيقدمها للسياح وزوار  •

 .توفير فرصة استثمارية •

 .توفير عدد من فرص العمل ألبناء المنطقة •

 .أصحاب المشروع/تحقيق عائد جيد لصاحب •
 

  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

 أن عجلون قد ارتبطت عبر ،واألهم من هذا.  عجلون بوجود غابات وأحراش لمساحات واسعةتتميز

لذلك . تعقد المناسبات الكشفية األردنية واإلقليمية والدوليةسنين بالمقر الدائم للمخيم الكشفي وفيها 

لمشروع أن يكون في موقع جذاب من ناحية طبيعية وقريب من قلعة الربض ايراعى في إختيار موقع 

 . التاريخية
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 خدمات المشروع وتصنيفها /  منتجات ١-٣
 

ف الموتيل الصغير أو الخيم العائلية إضافة إلى المشروع المقترح سيقدم خدمة المنامة سواء في غر

وخدمة تأجير معدات ) سوبرماركت(خدمات الطعام والترفيه في خيمة عربية مع وجود سوق تجاري 

بعبارة أخرى فإن و. الكشافة وتسلق الجبال لمن يرغب باإلنطالق من المركز إلى مناطق األحراش

 المنامة والراحة والترفيه في الخالء لذلك ستكون عملية المشروع يمثل منتجعاً تخيمياً لتقديم خدمات

 . واهتمام زبائنهم بكل رعايةات مميزة ل خدملتقديماختيار العاملين في مركز تخييم وانطالق مهمة 

 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٢-٣
 

 ألف سائح عام ١,١٢٧من وفقاً لبيانات وزارة السياحة فقد ارتفع عدد السياح الذين زاروا األردن 

في حين .% ٦ أي بمعدل زيادة سنوية مقدارها ٢٠٠١ ألف سائح في عام ١,٤٧٨ إلى حوالي ١٩٩٧

 ألف سائح ١٥٦ إلى ١٩٩٧ ألف سائح في عام ١٣٦ارتفع عدد السياح ممن قاموا بزيارة عجلون من 

لمصنفة بثالثة نجوم أو أكثر في بالمقابل وفقاً لبيانات وزارة السياحة الخاصة بالفنادق ا. ٢٠٠١في عام 

 ١٠٠يحتوي على )  نجوم٣(، ال يوجد في شمال المملكة سوى فندق واحد في مدينة اربد ٢٠٠٢عام 

من عدد اسرة الفنادق المصنفة فوق ثالثة نجوم في ) خمسة باأللف% (٠,٥سرير أي ما يعادل فقط 

ملحق رقم .  بطاقة استيعابية محدودةفي منطقة عجلون) غصن الزيتون(المملكة إضافة إلى فندق آخر 

يبين تركيز نشاطات الفنادق والنزل ومناطق التخييم بالمملكة، ويالحظ فيها انحفاض حصة عجلون ) ١(

 . من هذا النشاط بشكل واضح

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٥ 

 أشخاص ٥ سعةالطاقة االستيعابية المقترحة لخدمات التخييم بالمشروع هي عشرين خيمة عائلية 

يتوقع أن . ألغراض المأكل والجلوس والسهر)  شخصا٧٥ً( عربية تتسع لحوالي  مع بناء خيمةخيمةلل

  . يوما في السنة١٨٠وقد ان مدة تشغيل هذا النشاط % ٥٠يكون معدل نسبة اإلشغال للخيم بحدود 

 

 سرير موزعة ٣٠أما الطاقة اإلستيعابية المقترحة لخدمات الجزء من المشروع الخاص بالموتيل فهي 

.  شخص٧٥تسع لـ يكافتيريا /مطعمو)  أسرة للجناح٥ (ين مزدوجة السرير وجناح غرف١٠على 

كنسبة متوسطة بين فترتي االنتعاش والركود % ٣٥يتوقع أن يكون معدل نسبة إشغال الموتيل حوالي 

أما بالنسبة للمطعم والكافتيريا فيتوقع أنها ستعمل بنفس نسبة األشغال وهي . وذلك في السنة األولى

٣٠ %. 

 

 المملكة دائرة اإلحصاءات العامة بأن عدد طالب وطالبات بياناتنطالق للتخييم تشير البالنسبة لخدمات ا

ويبين الجدول التالي أعداد الطالب وأعداد .  ٢٠٠١-٢٠٠٠للعام الدراسي  مليون ١,٤٣يبلغ نحو 

 :المدارس وتوزيعها حسب السلطة المشرفة عليها 

 

 عدد الطالب عدد المدارس السلطة المشرفة
 ١,٠١١,٠٣٩ ٢,٨٦٩ وزارة التربية والتعليم

 ٢٦١,٦٩١ ١,٨٩٣ التعليم الخاص 

 ١٣٨,٠٧٣ ١٩٢ وكالة الغوث

 ٢٠,٠٤٣ ٤٥ حكومية أخرى

 ١,٤٣٠,٨٤٦ ٤,٩٩٩ المجموع
 طالب عام ١٧٣,٧٥٥تجدر اإلشارة إلى أن عدد طالب المرحلة الثانوية في كافة مدارس المملكة بلغ 

وبافتراض أن نسبة الطالب الذين يقومون . فئة المستهدفة من الطلبة للمشروع، وهي ال٢٠٠١

% ١٠من إجمالي أعداد طلبة المرحلة الثانوية وأن المشروع سوف يستقطب % ٣بنشاطات كشفية يبلغ 

 . أيام للمجموعات الطالبية٣وبمعدل إقامة  ، طالبا٥٢٠منهم، أي حوالي 

 



 
 

٦ 

 
 

 والتسويق منافسة ال٣-٣
 

اال ان هنالك فندقا . د في منطقة عجلون مشروع مشابه يقدم خدمات التخييم بشكل ثابت و دائمال يوج

وال يتوقع ان يواجه . واحدا فقط متخصص بتقديم الخدمات الفندقية التقليدية من إقامة وطعام وشراب

 .المشروع صعوبات في تسويق خدماته واستقطاب األعداد المتوقعة من الطالب والمواطنين
 

  المتوقعة اإليرادات البيع أسعار٤-٣
 

يرادات المشروع منها إمعدالت أسعار الخدمات المقدمة ولتقدير اإليرادات السنوية للمشروع تم إفتراض 

 :للسنة األولى على النحو التالي

 

 دينار/يراداتإلاعدد الخدمات دينار/السعرنسبة األشغال الخدمة
 ٣٨,٣٣٠ ٣,٨٣٣ ١٠,٠٠ %٣٥ ليلة/سرير/موتيل/المنامة

 ٤٥,٧٣٠ - - - طعام وشراب

 ٢٧,٠٠٠ ١,٨٠٠ ١٥,٠٠ %٥٠  أشهر بالسنة٦/عائالت خيم

 ١,٥٦٠ ١٥٦ ١٠,٠٠   للخيمة افراد١٠/كشافة خيم

 ١٢,٠٠٠ - - - سوبر ماركت/إيرادات أخرى

 ١٢٤,٦٢٠    المجموع
 .من إيرادات المنامة للموتيل و خيم العائالت% ٧٠علما بان إيرادات الطعام والشراب قدرت بما نسبته 

 %.٥هذا وقد افترض أن نسبة الزيادة السنوية في اإليرادات المتوقعة تبلغ 

 

 

 

 

 

 



 
 

٧ 

 
 
 
 
 

 

  موقع المشروع١-٤
 

إلرتفاع وسهلة الوصول من يقترح إقامة المشروع في منطقة عجلون وبالتحديد في مناطق متوسطة ا

تم افتراض شراء . الطريق الرئيسي بحيث يشعر النزيل أنه في منطقة أحراش وليس بقرب طريق معبد 

ن أعلى .  دينار٥٠,٠٠٠ن تصل كلفتها أ دونمات لتوفير كافة الخدمات الالزمة للمشروع ، ويقدر ١٠

 .يراعى عند اختيار الموقع توفر خدمات الكهرباء بشكل خاص
 

  البناء ٢-٤

 

 :تتمثل أبنية المشروع بما يلي

 متر مربع يوفر غرف ٧٠٠جمالية تقدر ب إبناء الموتيل وسيكون متعدد الطوابق بمساحة  •

، صالة لإلستقبال ومكاتب لإلدارة والعاملين، )٢ غرف مزدوجة وجناح عدد ١٠( النزالء 

 .العامة شخص تقريبا باإلضافة إلى المرافق ٧٠كافيتيريا تتسع ل /مطعم

 متر مربع تقريبا يوفر مستودعات للخيم والمعدات التي سيتم ١٥٠مبنى مستقل بمساحة  •

 . متر مربع٥٠ متر مربع و منفذ بيع صغير للمواد التموينية بمساحة ١٠٠تأجيرها بمساحة 

نشائية مختلفة إعمال أعاله ساحات معبدة تستخدم كمواقف للسيارات باإلضافة إلى أيتبع لألبنية  •

 .سوية الموقع بما يتناسب وإقامة الخيملت

بناء الموتيل هذا وسيتم تزويد . ا وستكون األبنية اعاله من اإلسمنت المسلح وبتشطيبات جيدةذه

 .جزء منه مثل صالة اإلستقبال والمطاعم بالتكييف المركزيبالتدفئة المركزية كما سيزود 

  :يبين الجدول ادناه التكاليف المتوقعة لألبنية 

 

 

   
 

 الدراسة الفنية. ٤



 
 

٨ 

دينار/التكلفة دينار/السعرالمساحة البند
 ٧٧,٠٠٠ ١١٠ ٧٠٠)الموتيل وتوابعه(الرئيس مبنى ال

 ١٢,٠٠٠ ٨٠ ١٥٠مبنى المستودعات والسوبر ماركت
 ٣,٠٠٠ ٦ ٥٠٠ مواقف سياراتتعبيد

 ٦,٥٠٠ - -مصطرق و/نشائية خاصة بمنطقة التخييمإعمال أ
 ٢,٥٠٠ - -دسيةأتعاب هنبدل ترخيص و 

 ١٠١,٠٠٠ المجموع
 

 األثاث والتجهيزات ٣-٤
 

 :ي احتياجات المشروع من األثاث والتجهيزات المختلفةل التايبين الجدول 
 

 دينار/التكلفة العدد دينار/السعر البند

 ١٥,٠٠٠ - - رف وجناحينغ١٠ث الموتيل لتجهيز أثا

 ٣,٠٠٠ - - أثاث للمطعم

 ٥,٠٠٠ - - عامتجهيزات مطبخ وادوات ط

 ٢٠,٠٠٠ ٢٠ ١,٠٠٠ عائالت/ أفراد شاملة األسرة والتلفزيون٥خيم للتأجير سعة 

 ١,٠٠٠ ٢ ٥٠٠  أفراد للكشافة شاملة عدد خاصة بالتخييم الخارجي١٠خيم للتأجير سعة 

 ٧,٠٠٠ ١ ٧,٠٠٠ من المفروشاتخيمة عربية ولوازمها 

 ٣,٠٠٠ ١ ٣,٠٠٠ الخ...دثالجات، أرفف، آلة نق/ السوبر ماركت تجهيزات 

 ٥,٠٠٠ - - أثاث لإلدارة واالستقبال

 ٣,٥٠٠ - - للمطعم واإلدارةأجهزة تكييف 

 ٧,٠٠٠ - -  )الخ... اجهزة مكتبية تنظيف، ومعدات غسيل مقسم،( تجهيزات متنوعة

 ٣,٠٠٠ ١ ٣,٠٠٠ مولد احتياط

 ٧,٥٠٠   أخرى

 ٨٠,٠٠٠ المجموع

 

 



 
 

٩ 

  وسائط النقل٤-٤
 . دينار٨,٠٠٠فان، تقدر كلفتها ب /لى سيارة نقل صغيرةإشروع يحتاج الم

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥-٤
 

 الخبرة الفنية ديه هذا المشروع وأن يكون لادارةصاحب المشروع االشراف مباشرة ويفضل أن يتولى 

كادر الالزم للمشروع يبين الجدول التالي ال . تعيين من له خبرة في هذا المجالو الالزمة لهذا العمل

 :والرواتب واألجور التي ستدفع لهم 
 

 
 

 الراتبالراتب العددتكاليف اإلدارة والعمالة
 ٣,٦٠٠ ١٣٠٠مالك المشروع/ مدير

 ٢,٤٠٠ ١٢٠٠محاسب/ اداري 
 ٣,٦٠٠ ٢١٥٠سكرتيرة و استقبال

 ٣,٦٠٠ ٢١٥٠ طباخ رئيسي
 ٢,٤٠٠ ٢١٠٠ د طباخمساع

 ٢,٠٤٠ ٢٨٥عامل نظافة وخدمات غرف وتخييم
 ٤,٨٠٠ ٤١٠٠ سفرجي

 ١,٨٠٠ ١١٥٠ فني صيانة
 ١,٤٤٠ ١١٢٠ سائق
 ٢,٤٠٠ ٢١٠٠ عاديعامل 

 ٢٨,٠٨٠المجموع
 

 %.١١جتماعي بواقع اليضاف إلى األجور أعاله مساهمة المشروع بالضمان ا
 

 

 

 

 

 



 
 

١٠ 

 

 لبضاعة للمتاجرة وا األولية المواد ٦-٤
 

، )الخ...لحوم، أسماك، دجاج، خضار(تتمثل المواد األولية باحتياجات المشروع من الطعام والشراب 

 .من إيراداتها% ٤٠بما نسبته هذا وتقدر كلفة الطعام والشراب . باإلضافة إلى مواد التنظيف المختلفة

نها توفر هامش ربح نسبته أقد افترض ف) مواد السوبر ماركت( اما فيما يتعلق بالبضاعة للمتاجرة

وعلى ذلك فان كلفة المواد األولية والبضاعة للمتاجرة ومواد التنظيف للسنة األولى من التشغيل %. ٣٠

 . دينار٢٩,١٩٠يقدر أن تصل  

 

  الخدمات الضرورية ٧-٤

 

 دينار / التكلفة البند
  ١,٢٠٠المياه

 ٢,٤٠٠الكهرباء
 ٣,٠٠٠الوقود

 ٦,٦٠٠المجموع

 
  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٨-٤
 

يحتاج المشروع الى فترة سنة للتنفيذ، ابتداء من التسجيل والترخيص واختيار الموقع وانجاز البناء 

 .يصال الخدمات الالزمةإوتجهيزه وتزويده باألثاث و

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

١١ 

 

 

 

 

  تكاليف التشغيل للسنة األولى١-٥

 

 دينار/ التكاليف البند
 ٢٩,١٩٠ واد األوليةالم

 ٣١,١٦٩ الرواتب واألجور

 ٦,٦٠٠ الخدمات الضرورية

 ٥,٤٦٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ٧٢,٤١٩ المجموع 

 

  كلفة الموجودات الثابتة٢-٥

 

 دينار/ التكاليف البند
 ٥٠,٠٠٠ األرض

 ١٠١,٠٠٠ البناء

 ٨٠,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ٨,٠٠٠ سيارة

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٢٣٩,٥٠٠ مجموعال
 

 

 

الدراسة المالية.٥



 
 

١٢ 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣-٥

 
. يصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة اخرىإيشتمل هذا البند على مصاريف التسجيل والترخيص و

 . دينار١,٥٠٠وقد بلغت قيمته 

 

  رأس المال العامل٤-٥
 

س المال أ رتكون قيمة وبذلك . واحد شهرلمدةتم احتساب رأس المال العامل على أساس دورة تشغيلية 

 . دينار) ٦,٠٣٥(العامل 

 

  المشروعتكاليف ٤-٥
 

 دينار/التكلفةالبند
 ٢٣٩,٥٠٠كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٥٠٠مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 ٦,٠٣٥راس المال العامل

 ٢٤٧,٠٣٥ )دينار(المجموع
 

 ضيات المالية و األسس والفر التمويلوسائل ٥-٥
 

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

% ٤٠ دينار، ويشكل حوالي ١٠٠,٠٠٠تبلغ قيمة هذا القرض . التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة

اوية وبمعدل فائدة يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متس. من إجمالي تكاليف المشروع

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة %. ١٠سنوية هي 

 .سماح 

 

 
 



 
 

١٣ 

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

 -:والفرضيات التاليةالمشروع  لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس 
 

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

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

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع ت ضريبة الدخل أحتسب

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦-٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  شير التدفقات النقدية ان المشروع قادرتكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 . التقديريةةوالميزاني والخسائر، التدفق النقدي

 

 دينار و ١٨,٤٩٩بين يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح  -

 . دينار في السنة الخامسة٣٣,٧٦٣

تبلغ قيمة .  بما فيهم صاحب المشروعلثمانية عشر موظفا وعامالسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٣١,١٦٩الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 .ر في السنة الخامسة دينا٣٧,٨٨٦دينار في السنة األولى ترتفع الى  

في السنة الخامسة % ١٧,٧في السنة األولى و % ٧,٨تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين -

 %.١٧,٧و % ١٢,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. للتشغيل التجاري

 . دينار٦٩,١٧١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٠,١ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات٥تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -



 
 

١٤ 

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

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

 .جدوى المشروع

 
 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
 

  الماليةمالحقال٧٠٥



الموقع المقترح
عجلون

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

124,620130,851137,394144,263151,476المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,79021,83022,92124,06725,270تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,91617,76218,65019,58320,562تكاليف العمل المباشرة
8,4008,8209,2619,72410,210ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,20010,71011,24611,80812,398تكاليف المصنع التشغيلية

56,30659,12262,07865,18268,441مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
68,31471,72975,31679,08283,036الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
14,25214,96515,71316,49917,324رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
00000إيجارات

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

16,11216,91817,76418,65219,585مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
16,03516,03516,03516,03516,035اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

33,64832,95333,79934,68735,620مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
34,66638,77641,51744,39447,416الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة على القرض
24,66630,41434,95639,81645,018الربح قبل الضريبة

6,1667,6048,7399,95411,254الضريبة على األرباح
18,49922,81126,21729,86233,763األرباح الصافية

%43%44%45%46%49نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 79,62375,36973,62571,63069,354نقطة التعادل

%46%50%54%58%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

101,00025.004,040أألبنية
025.000منشآت أخرى
24,00010.002,400معدات وأجهزة

56,0006.678,396األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

05.000أخرى
16,035المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,50011,500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,0356,0350رأس المال العامل المطلوب

247,035147,035100,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز تخييم وانطالق



الموقع المقترح
عجلون

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
124,620130,851137,394144,263151,476المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
124,620130,851137,394144,263151,476المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
147,035حقوق الملكية

100,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,60210,92416,54521,50025,688الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
247,035128,222141,775153,939165,763177,164مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
239,500مجموع اإلستثمارات

2,43356,30659,12262,07865,18268,441التكاليف التشغيلية المباشرة
16,11216,91817,76418,65219,585إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
6,1667,6048,7399,95411,254الضريبة

243,43388,58592,00595,14198,366101,678إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,60239,63749,77058,79867,39775,486صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
16,38018,01819,81921,80123,982أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
16,38018,01819,81921,80123,982إجمالي دفعات سداد القرض

3,60223,25731,75238,97845,59651,505رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
012,33315,20717,47819,90822,509توزيعات األرباح

3,60210,92416,54521,50025,68828,996صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز تخييم وانطالق



الموقع المقترح
عجلون

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,60210,92416,54521,50025,68828,996النقد

00000المدينون
2,4332,4332,4332,4332,4332,433المخزون

6,03513,35718,97823,93328,12031,428إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

50,000األرض
101,000المباني

24,000األجهزة والمعدات
56,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
239,500239,500239,500239,500239,500239,500إجمالي األصول الثابتة
16,03532,07048,10664,14180,176اإلستهالك التراآمي

239,500223,465207,430191,394175,359159,324القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
247,035236,822226,407215,327203,480190,752مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
16,38018,01819,81921,80123,9820اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

16,38018,01819,81921,80123,9820مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

83,62065,60345,78323,98200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
83,62065,60345,78323,98200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
147,035147,035147,035147,035147,035147,035رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6,16613,77022,50932,463األرباج المجمعة
6,1667,6048,7399,95411,254الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

147,035153,201160,805169,544179,498190,752مجموع حقوق الملكية
247,035236,822226,407215,327203,480190,752مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %17.7%14.7%12.2%10.1%7.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%17.7%16.6%15.5%14.2%12.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.71.01.11.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز تخييم وانطالق



الموقع المقترح

عجلون

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%247,0355تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %147,0355مساهمة صاحب

%100,00012القروض

% %50%40.5القرض الى التكاليف

%25%59.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
السنة الثالثةالسنة الثانيةاألولى

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

18,49922,81126,21729,86233,763صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %29.7%27.6%25.4%23.2%19.8الربح قبل الضريبة

%17.7%14.7%12.2%10.1%7.8معدل العائد على اإلستثمار %

%17.7%16.6%15.5%14.2%12.1معدل العائد على حقوق الملكية %

المطلوبات المتداولة : 0.71.01.11.20.0الموجودات المتداولة

(األمان) حقوق الملكية : 0.50.40.30.10.0الديون

79,62375,36973,62571,63069,354نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي
زيادة تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة تكاليف 
المشروع 

20%

تخفيض سعر 
البيع %5

تخفيض سعر 
البيع %10

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 69,17153,86838,56543,79818,42540,40111,632صافي القيمة الحالية

IRR %13.4%16.8%14.2%17.2%15.8%17.8%20.1معدل العائد الداخلي

B/C 1.31.21.11.21.11.21.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

26,230

25.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

73,920

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.5%

15.2%

0.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مرآز تخييم وانطالق



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.1%معدل العائد الداخلي
NPV69,171صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.8%معدل العائد الداخلي
NPV53,868صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.8%معدل العائد الداخلي
NPV38,565صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.2%معدل العائد الداخلي
NPV43,798صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.2%معدل العائد الداخلي
NPV18,425صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.8%معدل العائد الداخلي
NPV40,401صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR13.4%معدل العائد الداخلي
NPV11,632صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0243,4330-243,433

13,60252,20148,599

230254,81154,510

331757,55257,235

433360,42960,097
5349259,106258,757

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0267,7760-267,776

13,60252,20148,599

230254,81154,510

331757,55257,235

433360,42960,097
5349275,039274,689

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0292,1190-292,119

13,60252,20148,599

230254,81154,510

331757,55257,235

433360,42960,097
5349290,971290,622



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0243,4330-243,433

13,60245,97042,368

230248,26947,967

331750,68250,365

433353,21652,884
5349250,083249,733

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0243,4330-243,433

13,60239,73936,137

230241,72641,424

331743,81243,496

433346,00345,670
5349241,059240,710

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0243,6760-243,676

13,96344,95940,997

233247,20746,875

334949,56849,219

436652,04651,680
5384251,037250,653

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0243,9190-243,919

14,32337,71733,395

236239,60339,241

338041,58341,203

439943,66343,263
5419242,968242,549
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