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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 
 . التي يعاني منها الشباب األردنيعلى مشاكل البطالة

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

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

 
ةـة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراس

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

 
ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدةاجونها أية مساعدة تحتلتقديم ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع .1
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 مشروع مطعم شعبي سياحي مصنف



 

 

 

 - :  وصف المشروع1. 2
 

 بعد انخفاض في معدل السائحين القـادمين        2003 عامل   خال ا ملحوظ اشهد النشاط السياحي تطور   

 النشاط السـياحي سيشـهد      أن إلى كما تشير التوقعات     0 خالل السنوات الثالث الماضية    األردن إلى

 ممـا يبـرر زيـادة       األوسـط  من التحسن خالل السنوات القادمة وخاصة في منطقة الشرق           امزيد

 زيادة ملحوظة في مستوى     إلى التوقعات   هذا وتبين  0االستثمار في القطاع السياحي بمختلف مرافقه     

 زيادة في عدد زوار المناطق والمعالم السياحية في مختلـف           إلىنشاط السياحة الداخلية مما يؤدي      

  0 المملكةأنحاء
 

على  نجمتين من فئة    يتوقع ان يتم تصنيفه    مطعم شعبي سياحي     إنشاء إلىيهدف المشروع المقترح    

ب السياحية والجهات التي تتعامل مع السياحة الوافدة تفضـل التعامـل مـع               المكات أنحيث  األقل،  

وسـيقوم  . المرافق السياحية المصنفة وذلك لسهولة التعامل والحفاظ على مستوى خدمـة جيـدة            

 وجبات الطعام الشرقية مثل المنسف والمقلوبة والفريكة والمسخن واالوزي          بإعدادالمطعم المقترح   

 بالطريقـة  انواع الخضار مثل الفاصولياء والبازيالء والبامية المطبوخة         والصرر والفخارة وبعض  

 .الشرقية

 

 الى مطعم   هذه المنطقة   تفتق حيثوحيث ان الموقع المقترح كما سيرد فيما بعد، في منطقة جرش            

 0ة مصنف مما يمكن المشروع من تقديم خدمات الطعام بشكل عام للسائحين وسكان المنطقشرقي

 

  - : المشروعمبررات 2. 2
هنالك طلب قائم ومستمر ويتوقع باالزدياد على خدمات الطعام والشراب المقدمـة مـن قبـل                 -1

 .المطاعم الشعبية والتي تقدم اصناف الطعام الشرقي

هنالك توقعات بازدياد عدد القادمين لغايات السياحة واالستجمام والسياحة العالجيـة وبالتـالي              -2

 .حية بشكل خاصزيادة الطلب على الخدمات السيا

 ال يتوفر في موقع المشروع المقترح مثل هذا النوع من المطاعم التي تقدم اصناف ووجبـات                 -3

 .الطعام الشرقي بجودة جيدة

 .خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة التي سيقام بها المشروع وتوفير فرص عمل جديدة -4

 . المشروعأصحاب/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -5

 

 

  المقدمة.2



  -:وقع العام للمشروعالم 3. 2
 

 التي يزورها السياح وذلك اآلثار المشروع في منطقة جرش بالقرب من مناطق إقامةيقترح 

 جرش في نفس الوقت، ويفضل ان يكون الموقع آثار المطعم والتمتع بمشاهدة إلىلسهولة الوصول 

 . وتتوفر مثل هذه المواقع في منطقة جرشاآلثارمشرف على 

 

 
 

   

 

 :ف المنتج  وص1. 3

بتقديم خدمات الطعام والشراب للسائحين القادمين لزيارة منطقة        ) المطعم(سيقوم المشروع المقترح    

 كما يمكـن    0 لسكان المنطقة الراغبين بتناول مثل هذه الوجبات       إضافةجرش من مختلف الجنسيات     

فـي المطعـم    للمسافرين المارين من منطقة جرش باتجاه الشمال التوقف لتناول وجبات الطعـام             

 . المقترح
 

  -:الطلب الحالي 2. 3

يعتمد الطلب على خدمات المطعم بشكل عام على عدد رواد المنطقة من الزائرين القادمين لـالردن                

 الصادرة عن دائرة االحصاءات     اإلحصائية للمواطنين المقيمين، ، فيما يلي بعض المؤشرات         إضافة

 موضحة فـي    2002-2000ق بمحافظة جرش للسنوات     العامة ووزارة السياحة واالثار والتي تتعل     

 ):1(الجدول رقم 
 

 )1(جدول رقم 

 

 2002 2001 2000 البند

 156.675 152.350 147.589 عدد سكان محافظة جرش

 99.900 166.350 299.750 عدد زوار منطقة جرش

 2 1 1 عدد الفنادق المصنفة

 6 5 5 عدد المطاعم المصنفة
 

سـنوياً، كمـا    % 2.8تبين ان عدد سكان محافظة جرش يزداد تقريباً بنسبة          ي) 1(من الجدول رقم    

 عما  2002في سنة   % 40يالحظ ان عدد زوار جرش وخصوصاً االماكن االثرية قد انخفض بنسبة            

، اال ان معلومات وزارة السياحة واالثار بينت ان عدد زوار منطقة            2001كان عليه الحال في العام      

ومن المتوقع ان   سائح  ) 66.844( بلغ حوالي    30/7/2003 – 1/1/2003جرش  خالل الفترة من      

 دراسة السوق.3



 )133(حـوالي   ، أي ان عدد السياح يتوقع ان يصل          2003 حتى نهاية عام   يتضاعف عدد السياح  

 بلـغ حـوالي     2002-2000ان متوسط عدد زوار منطقة جرش خالل السنوات         علما   .الف سائح 

  0 زائر الف)188(

 

يوضـح فـي     2002 خالل سـنة     المملكة في   السياحية عدد زوار المناطق      فأن ألمقارنهو لغايات   

 الجدول التالي

 )2(جدول رقم      

 باأللف زائر
القلعة و  وادي رم أم قيس الكرك مأدبا عجلون جرش البتراء المنطقة

 المدرج

 المغطس

عدد 

 الزوار

143 100 83 8 44 108 30 59 55 

 .وذت على العدد األكبر من الزوار يليها ام قيس وجرشمن السابق يتبين ان البتراء قد استح

                      

 -: الطلب المتوقع3. 3
 زائر وان  الف)133(حوالي يتوقع ان يصل  2003كما اشير سابق فان عدد زوار جرش خالل عام 

ي يبلـغ  في نفس العام باعتيار ان معدل النمو السكان    الف نسمة  )161 ( يتوقع ان يصل   عدد سكانها 

 الزيادة في عدد السـكان      لسنوياً وان معد  % 5 يبلغان الزيادة في عدد الزوار      بافتراض   و 2.8%0

يبين العدد المتوقع من السكان والزوار خالل السنوات الخمس         ) 3(فان الجدول رقم    ،  % 2.8نسبته  

 .2008-2004القادمة 

 )3(الجدول رقم 

 عدد الزوار عدد السكان السنة
2004 165.600 139.700 
2005 170.200 146.600 
2006 175.000 154.000 
2007 179.900 161.700 
2008 184.900 169.700 

 



  -: اإلشغالمن السوق ونسبة حصة المشروع   4. 3
 
 المكاتب  أصحابتتوقف عوامل نجاح المشروع على مقدرة صاحبه على فتح قنوات اتصال مع              -

 قيـام منظمـي     إلى سيؤدي   ممانظيم البرامج السياحية  ،      السياحية والجهات التي تعمل على ت     

الرحالت السياحية الى اختيار هذا المطعم من ضمن دائرة المطاعم المرغوبة لتقـديم وجبـات               

 .الطعام للمجموعات السياحية خالل زيارتهم لمنطقة جرش

   فتـرض   فإنها تعتمد على مساحة المطعم وعدد الكراسي ومـن الم          شغالإلا من حيث نسبة     ماأ -

 للوجبة الواحدة، حيث سيقدم   شخص  ) 50( يستوعب المطعم حوالي     ان ألغراض هذه الدراسة    

 مرة في اليوم لكل فترة 1.5ض ان عدد الوجبات ستكون ارتفا وعلى 0وجبتي الغداء و العشاء 

وجبة في السنة ، وذلك على اعتبار ان عدد ايـام           ) 52.500 (المطعم يستطيع تقديم  وبذلك فان   

 .  يوم في السنة350ل العم

 :ولتحديد حصة المطعم من السوق فقد تم اإلستناد الى الفرضيات التالي -

 0في المطعم منطقة جرش سيتناولون وجبات الطعام )سياح (من زوار% 15 أن -

  0من سكان محافظة جرش سيكونون من رواد المطعم% 3ن أ -

لمطعم خالل السـنوات الخمسـة القادمـة         عدد الوجبات التي سيقدمها ا     )4(رقم    يبين الجدول التالي  

 الجدول 
 

 )4(جدول رقم 
 

 اإلشغالنسبة  عدد الوجبات  السنة

% 

 49.3 25.910 ولىألا

 51.6 27.090 الثانية

 54.0 28.350 الثالثة

 56.5 29.655 الرابعة

 59.1 31.000 الخامسة

 



  -: البيعوأسعار المنافسة 5. 3
 

ليتالئم ونوعية الخدمات المطلوبة من     بحث من فئة نجمتين وذلك      يتوقع تصنيف المطعم موضوع ال    

 .قبل المكاتب السياحية المعنية بالمجموعات السياحية التي تقوم بزيارة المواقع السياحية المختلفة           

 المطـاعم   أن إذالمأكلوت الشرقية   ومن حيث المنافسة، فانه ال يوجد في منطقة جرش مطعم يقدم            

وال غير  فهي  شعبية  الباقي المطاعم   أما   0)مازات ومشاوي ( لطعام اللبناني    ا أصنافالمصنفة تقدم   

 .تشكل منافسة حقيقية للمشروع موضوع البحث

 أو يكون سعر الوجبة للشخص الواحد شـامالً المرطبـات           أن البيع ، فيتوقع     أسعار من حيث    أما 

 .  دينار) 2.5(المشروبات الساخنة والفواكه حوالي 

 

 -: المتوقعة للمشروعاإليرادات 6. 3
 

 .القادمةالسنوات الخمسة  السنوية المتوقعة للمشروع خالل اإليرادات) 5(يوضح الجدول رقم 

 

 )5(جدول رقم 

  المتوقعة للمشروعاإليرادات

 

 دينار/ اإليرادات  عدد الوجبات  السنة

 64.775 25.910 األولى

 67.725 27.090 الثانية

 70.875 28.350 الثالثة

 74.150 29.655 ابعةالر

 77.500 31.000 الخامسة

 



 

 

 
 -:موقع المشروع 1. 4

 

 ويفضل ان يكون الموقـع مشـرف        ،الموقع المقترح للمشروع في مدينة جرش قرب منطقة االثار        

  القديمة الممكن استئجارها لغايات هذا المشروع،       البيوت علما بان هنالك عدد من     0على هذه االثار  

 بعض المحـالت مقابـل منطقـة االثـار ممكـن            ان كما   0وتحتاج هذه البيوت لتعديالت في البناء     

 .  لغايات المشروع موضوع البحثاستئجارها

 

 -: البناء2. 4
 

، ببدل ايجار سنوي    متر مربع   ) 200(ألغراض هذه الدراسة فقد افترض استئجار محالت مساحتها         

 .توزيع المساحات المطلوبة) 6(يبين الجدول رقم . 2م/ دينار20 دينار بواقع 4.000يصل الى 

 

 )6(جدول رقم 

 المساحات الالزمة لمشروع المطعم

 

 متر مربع البند

 120 قاعة الطعام الرئيسية

 30 مطبخ لتجهيز الطعام وغرفة غسيل

 16 الخدمات االخرى والمرافق الصحية

 14 مستودع 

 10  والمحاسبةلإلدارةمكتب 

 10  وتغيير المالبسغرفة للعمال

 200 المجموع

 

الدراسة الفنية.4



 ).6(هو موضح في الجدول رقم كما   المطعم بناءزهي وتجلتعدييلزم المشروع  -

 

 )6(جدول رقم 

 الكلفة البند

 5.000  داخلية  وتشطيبات تقطيعاتأعمال

 4.500  اتديكورالمنيوم و اعمال 

 3.500 اجهزة تكييف واخرى

 13.000 المجموع
 

 -: للمشروع الالزمةالمعدات 3. 4
 ، علماُ بان جميع هـذه المعـدات         للمشروعالالزمة  والمستلزمات  المعدات  ) 8(يوضح الجدول رقم    

 .متوفرة في السوق المحلي سواء صناعة محلية و مستوردة
 

 )8(جدول رقم 

 المعدات الالزمة للمشروع المقترح
 

 دينار/ التكلفة  البند

 متر مع اوعية لحفظ الطعام مخصصة للعرض        2.5كة طول   كاونتر مع واجهات زجاج مقوى متحر     

 .وتسخين الطعام بواسطة بخار الماء يوضع في قاعة الطعام

1.375 

 2.350 .لحفظ اللحوم والمواد االخرى) 8( سم مع رفوف عدد X 200سم 160ثالجة تبريد بابين 

 1.850 الخ … ثالجة عرض وتبريد للمرطبات والفواكه 

 1.250 قدم) 32(فريزر 

 120 .ماكينة حمص عامودية مع حوض وتستعمل لتحضير الجميد ايضاً

 170 ماكينة فرم اللحوم

 150 ميزان خليلي وميزان حساس

 130 مقلى بطاطا

 100 صيني/ سخان لتحضير القهوة والشاي 

 1.300 )2( عيون عدد 4فرن غاز 

 450 ساعة/  كغم5ماكينة صنع ثلج طاقة 

 650 ماكينة كاش

 150 .طقم) 2(طناجر طبخ مختلفة االقيسة عدد 

 250 .الخ…صواني مختلفة االقيسة وكفاكير وكسروالت وجاطات مختلفة ومصافي شبك

 120 .شوك ومالعق وسكاكين وزجاجيات مختلفة

 1000 .ستائر وبياضات مختلفة وبشاكير لزوم المطعم

 200 .اجهزة السالمة العامة لزوم المطعم

 500 )نظورغير م( اخرى 

 1.575 ضريبة مبيعات

 13.690 المجموع



 

  -:األثاث والتجهيزات 4. 4

 مكتب اإلدارة وأثاث وتجهيزات وتشمل طاوالت وكراسي صالة الطعام أثاث إلىيحتاج المشروع  -

الـخ  … والمحاسبة والخزائن لحفظ الملفات والمستندات وجهاز حاسوب وجهاز تلفون وفاكس         

 .دينار) 3.500(وتقدر تكاليفها حوالي 

 

 -:القوى العاملة 5. 4
 . التي ستدفع لهمواألجوراحتياجات المشروع من القوى العاملة ) 9(يبين الجدول رقم 

 )9(جدول رقم 

 )بالدينار( القوى العاملة واالجور السنوية 

 

 ة السنويالرواتب ةالشهريالرواتب  العدد الوظيفة

 3.000 250 1 صاحب المشروع/ مدير المطعم 

 2.400 200 1 محاسب 

 3.600 300 1 طباخ عربي

 2.160 180 1 مساعد طباخ

 2.400 100 2 عمال مطبخ

 1.200 100 1 عامل تنظيفات

 5.760 120 4 جرسونات 

 20.520  11 المجموع

 

 0% 11 مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة أعاله واألجوريضاف للرواتب  -
 

 -:يةالمواد األول 6. 4
رز والفريكة والجميد والسمن والزيوت     أل وا والدواجن الالزمة هي عبارة عن اللحوم       األوليةالمواد  

المشروبات الساخنة والمرطبات والفواكـه ومـواد التنظيـف         و واأللبان الخضراوات   أنواعوبعض  

 هـذه   من اإليرادات، وألغراض  % 35-%30 تتراوح كلفة المواد األولية بين       أن، ويتوقع   والغسيل

 0اإليراداتمن % 33  كلفتها تبلغأنالدراسة فقد افترض 

 

 

 



 -:الخدمات الضرورية 7 .4

 
 والمعدات المختلفة األجهزةالخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل 

فران  والماء الالزم الستعمال المطعم والعاملين وللغسيل والتنظيف وغاز البوتان الالزم لالولإلنارة

 ).10(والطبخ وتقدر تكاليفها كما هو مبين في الجدول رقم 

 
 )10(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية الالزمة لمشروع

 

 التكلفة  دينار البند

 2.500 الكهرباء

 800 المياه

 1.000 )غاز(الوقود 

 4.300 المجموع

 

وتقـدر  باء المياه والتلفون     الكهر تأمينات المستردة التي سيتم دفعها وهي       التأميناتتبلغ قيمة    -

 .دينار) 500( حوالي بمبلغ

 
 -: برامج تنفيذ المشروع8. 4

 

بدء من اختيار الموقع واجراء التعديالت ، اشهر) 6(تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

 . الالزمة على البناء والديكورات وايصال الخدمات للموقع وتجهيز المطعم التشغيل 



 

 

 
 

 -: تكاليف التشغيل السنوية 1. 5
 

 .تكاليف التشغيل للسنة االولى من عمر المشروع) 11(يبين الجدول رقم 

 

 )11(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في السنة االولى

 )بالدينار (

 

 دينار/ التكلفة  البند

 21.376 األوليةالمواد 

 2.777 واألجورالرواتب 

 4.000 اإليجارات

 1.200 مصاريف التسويق

 4.300 الخدمات الضرورية

 1.910 المصاريف التشغيلية االخرى

 55.563 المجموع

 

 -:  راس المال العامل205  
 

ويقدر كلفة هذا    ، احتياجات شهر واحد     أساستقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على         

 .  دينار4.630 البند 

 

 -: وما قبل التشغيلالتأسيسنفقات  3. 5
 

 واإلستشارات ومصاريف متفرقة اخرى   ص و   يرخالتتسجيل و   النفقات مل قبل التشغيل رسوم      تشمل  

 .دينار) 1.000(تقدر بحوالي و

 

الدراسة المالية.5



 -:تكاليف المشروع 4. 5
 

 اجمالي تكاليف المشروع المقدره) 12(يبين الجدول رقم

 

 )12(قم ل رجدو

 دينار/التكلفه البند

 13.000 البناءتعديالت

 13.690 المعدات الالزمة

 3.500  والتجهيزاتاالثاث

 500 التأمينات المسترده

 30.690 ةمجموع تكلفة الموجودات الثابت

 1.000 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 4.630 راس المال العامل

 36.320 اجمالي تكاليف المشروع

 

 

 -:   وسائل التمويل505
 

 كلفـة   إجمـالي مـن   % 41نار و يمثل    دي) 15000(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بمبلغ       

 5و لمـدة    % 10 علما بأن فائدة القرض      0المشروع بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه       

 0سنوات
 

 -:  الفرضيات المالية605
 

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

 سـنوات بأقسـاط سـنوية       5صول الثابتة، يسدد القرض على مـدى        من التكاليف االستثمارية لأل   

 ويبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فتـرة           ،سنوياً% 10متساوية وبمعدل فائدة    

 .التأسيس فترة سماح

 سنوات وذلك باالعتماد على األسـس والفرضـيات         خمستم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة       

 :التالية

 .م افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةت -

 . ايضانقديةستكون تم افتراض أن مبيعات المشروع   -



 .سنوياً % 5تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.15اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.12للخصم بمعدل تم احتساب صافي القيمة الحالية  -

 

 -:الخالصة 7. 5

 
 إن المشروع .شروع المحساسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

رفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، م

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولـى للتشـغيل        4.334يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة7.020

غ قيمة األجور والرواتب التـي      ، تبل ال وعام ا موظف ألحد عشر سيوفر المشروع فرص عمل      -

دينار فـي السـنة      22.777ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ          

 . دينار في السنة الخامسة27.685رتفع إلى مبلغ تاألولى 

فـي السـنة    % 21.3في السنة األولـى و       % 12.2 تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

في السنة األولى ليرتفع     % 18.8تجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية       الخامسة للتشغيل ال  

 .في السنة الخامسة% 21.3الى 

 . دينارNPV 21.802 تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.IRR 28.8يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.6تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات4فترة االسترداد للمشروع تبلغ  -

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب  -

جديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد ميبقى المشروع  % 20 و%5 تتراوح بين

يعتبر حساسا لزيادة   إال أن المشروع.األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

 األمر الذي يتطلب %10 أو انخفاض أسعار البيع بنسبة ،%20اليف التشغيل بنسبة تك

 .مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل



 
 
 
 

  و الخسائراألرباحساب ح )1

 قائمة التدفقات النقدية )2

 لعموميةالميزانية ا )3

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )4
 

  الماليةمالحقال805



الموقع المقترح
جرش

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

64,77567,72570,87574,15077,500المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

21,37622,34923,38924,47025,575تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,78317,62218,50319,42920,400تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,5905,8696,1636,4716,795تكاليف المصنع التشغيلية

43,74945,84148,05550,36952,770مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,02621,88422,82023,78124,730الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,0004,0004,0004,0004,000إيجارات

00000أيجار أرض
500525551579608مصاريف أخرى

11,81412,20512,61513,04613,498مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,4142,4142,4142,4142,414اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,42814,81815,22915,65916,112مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,5987,0657,5918,1218,619الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
5,0985,8116,6077,4358,259الربح قبل الضريبة

7658729911,1151,239الضريبة على األرباح
4,3344,9395,6166,3197,020األرباح الصافية

%65%66%67%68%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
49,06949,74150,35450,96951,618نقطة التعادل (بالدينار)

%67%69%71%73%76نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

13,00025.00520أألبنية
025.000منشآت أخرى
13,69010.001,369معدات وأجهزة

3,5006.67525األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
2,414المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,6304,6300رأس المال العامل المطلوب

36,32021,32015,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مصنف لتقديم االطباق الشعبية للسائحين وغيرهم / مطعم شعبي سياحي



الموقع المقترح
جرش

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
64,77567,72570,87574,15077,500المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
64,77567,72570,87574,15077,500المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
21,320حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,6306,5718,51610,47012,415الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
36,32069,40574,29679,39184,62089,915مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
30,690مجموع اإلستثمارات

043,74945,84148,05550,36952,770التكاليف التشغيلية المباشرة
11,81412,20512,61513,04613,498إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
7658729911,1151,239الضريبة

31,69057,82860,17262,64565,21767,866إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,63011,57814,12516,74619,40322,049صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

4,6309,12111,42213,77316,13318,452رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5492,9063,3043,7174,129توزيعات األرباح

4,6306,5718,51610,47012,41514,322صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مصنف لتقديم االطباق الشعبية للسائحين وغيرهم / مطعم شعبي سياحي



الموقع المقترح
جرش

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,6306,5718,51610,47012,41514,322النقد

00000المدينون
000000المخزون

4,6306,5718,51610,47012,41514,322إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
13,000المباني

13,690األجهزة والمعدات
3,500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
30,69030,69030,69030,69030,69030,690إجمالي األصول الثابتة
2,4144,8277,2419,65512,069اإلستهالك التراآمي

30,69028,27625,86323,44921,03518,621القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
36,32035,64834,97934,31833,65032,944مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
21,32021,32021,32021,32021,32021,320رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,7843,8186,1318,733األرباج المجمعة
1,7842,0342,3122,6022,891الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

21,32023,10525,13927,45130,05332,944مجموع حقوق الملكية
36,32035,64834,97934,31833,65032,944مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.3%18.8%16.4%14.1%12.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.3%21.0%20.5%19.6%18.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.93.23.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مصنف لتقديم االطباق الشعبية للسائحين وغيرهم / مطعم شعبي سياحي



الموقع المقترح

جرش

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%36,3205تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %21,3205مساهمة صاحب

%15,00012القروض

%50%41.3القرض الى التكاليف %

%15%58.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

4,3344,9395,6166,3197,020صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.7%10.0%9.3%8.6%7.9الربح قبل الضريبة

%21.3%18.8%16.4%14.1%12.2معدل العائد على اإلستثمار %

%21.3%21.0%20.5%19.6%18.8معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.93.23.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

49,06949,74150,35450,96951,618نقطة 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 21,912-55-4,348-21,80219,69017,5788,727صافي القيمة الحالية

IRR %4.6-%12.0%8.6%18.8%23.7%26.1%28.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.61.51.41.20.91.00.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

50,350

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.5%
20.2%

2.4

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مطعم شعبي سياحي / مصنف لتقديم االطباق الشعبية للسائحين وغيرهم

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,646

9.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.8%معدل العائد الداخلي
NPV21,802صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR26.1%معدل العائد الداخلي
NPV19,690صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR23.7%معدل العائد الداخلي
NPV17,578صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.8%معدل العائد الداخلي
NPV8,727صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR8.6%معدل العائد الداخلي
NPV-4,348صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.0%معدل العائد الداخلي
NPV-55صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-4.6%معدل العائد الداخلي
NPV-21,912صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

031,6900-31,690

14,6309,2124,582

22079,6799,472

321910,2059,986

422910,73510,506
523849,69849,461

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

034,8590-34,859

14,6309,2124,582

22079,6799,472

321910,2059,986

422910,73510,506
523851,56051,323

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,0280-38,028

14,6309,2124,582

22079,6799,472

321910,2059,986

422910,73510,506
523853,42353,185



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

031,6900-31,690

14,6305,9731,343

22076,2936,086

32196,6616,442

42297,0286,799
523845,10744,869

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

031,6900-31,690

14,6302,735-1,896

22072,9072,700

32193,1172,899

42293,3203,091
523840,51640,278

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

031,6900-31,690

15,0933,656-1,438

22283,8753,647

32414,1383,897

42524,3944,142
526243,62443,362

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

031,6900-31,690

15,556-1,901-7,457

2248-1,930-2,178

3262-1,929-2,192

4274-1,948-2,222
528537,54937,264


