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  دراسة جدوىإعداديفية ك
 لمشروع صغير

 
 

  محمدإبراهيممحمد : إعداد 
 مدير عام تنمية القدرة التنافسية
 للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 
 
 

 ٢٠٠٦يونية 
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 سطةالصغيرة والمتو

 المحتويات
 

 مقدمة 
 

 مفهوم دراسة الجدوى    .١
 

 الهدف من دراسة الجدوى    .٢
 

  دراسة الجدوىإعدادمراحل     .٣
 

 الدراسة التسويقية:     أوال   
  الدراسة الفنية  :ا ــثاني   
 الدراسة المالية  : ا ــثالث   

 تقييم المشروع:      رابعـا 
 إعداد ملخص الدراسة:   خامسا 

أآياس وشرائح  إنتاجحالة تطبيقية دراسة جدوى مشروع  . ٤
 البالستك
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 ة والمتوسطةالصغير

 :مقدمة  
 

 يد الفكرة التى اختـــارها المـــــــــــنظمتأتى مرحلة دراسة الجدوى بعد تحد -
 ات بذهنـــــــهطر     أو الراغب فى االستثمار من بين عشرات األفكـــــار التى 

أو طرحت أمامه وفقا لعدد من العوامل واالعتبارات منها القدرات التعليمية 
لضمانات اوالصحية والمهارات والخبرات والطباع وحجم التمويل الذاتى و

 ٠التى يملكها الراغب فى االستثمار 
 
  :مفهوم دراسة الجدوى   - ١
 

إلى الفائدة أو العائد سواء آان عائدا ماديا متمثال فى          " جدوى  " تشير آلمة    
ل               الربح الذى يعود على صاحب المشروع أو اجتماعيا مثل اشباع حاجة للمجتمع مث

ة أو تلبية احتياجات السوق      تشغيل عدد من العمال والمساهمة فى حل مشكلة البطال        
  ٠من سلعة أو خدمة معينة  

ودراسة الجدوى هى محاولة للتنبؤ بما يمكن أن يحققه المشروع من نجاح               
أي احتماالت نجاح المشروع فى حدود مجموعة البيانات واألساليب التى اتبعت فى              

 إجراء الدراسة 
 
  :الهدف من دراسة الجدوى  - ٢
 

ن در   ى م دف األساس ذ    اله ى تنفي تمرار ف رار الس اذ ق و اتخ دوى ه ة الج اس
اك أهداف                         ائج ،  وهن ه الدراسة من نت ا آشفت عن المشروع من عدمه فى ضوء م

 : فرعية أخرى منها 
 

 تحديد مدى  الحاجة إلى منتجات المشروع  •
 

 تحديد مدى توافر عوامل اإلنتاج األساسية  •
 

 .تقدير حجم االستثمار المطلوب وتكلفة التشغيل •
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  :مراحل إعداد دراسة الجدوى   - ٣
 اختيار فكرة المشروع  - أ
 المقابالت الشخصية : مصادر ميدانية :  إجراء دراسة جدوى مبدئية  - ب

اإلحصاءات والنشرات    :  مصادر مكتبية                                        
 والبحوث 

 
 :تشتمل عليها  التى ت واهم الدراسا، ة إجراء دراسة الجدوى التفصيلي-ج

 
   : دراسة السوق : أوال 

 
دافها ات    :  أه ع معلوم ب جم ذا يتطل روع ،  وه ات المش ى منتج ب عل ة الطل دراس

 :تغطى النقاط التالية 
  : هيكل السوق وحجمه وخصائصه .١
 
 فى آل مكان فى مصر/ محافظة / قرية/ مدينة / حى : أين سيتم التسويق -
  
/ جميع الناس  / إناث / ذآور : متوقعون  الالعمالء : لمن سوف يتم التسويق    -

 المستهلك النهائى ، المحالت التجارية / فئة عمرية معينة ،  جميع األعمار 
 ) سلع وسيطة ( مشروعات مستخدمة للسلعة ) السلع االستهالآية     ( 

 
دير  - ترونهااتق ى يش ة الت الء والكمي داد العم ن  :  ع تفادة م ن االس يمك

ة العامة واإلحصاء أو           البيانات الرسمية الت   ى توفرها الجهاز المرآزى للتعبئ
وزراء أو بعض الجهات األخرى            رار بمجلس ال مرآز إعداد ودعم اتخاذ الق
ائالت  دد الع نهم وع يمهم ومه ارهم وجنسياتهم وتعل دد السكان وأعم عن ع

ا         طعلى أنما واإلنفاق العائلي    ا وآمياته واردات وأنواعه  اإلنفاق المختلفة وال
  ٠لمشروعات القائمة وعدد ا

 
آما يمكن االتصال المباشر بالمنشآت التي سوف تستخدم منتجات مشروعك          

  ٠لمعرفة مدى تقبلهم واحتياجهم لسلعتك  
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ة            - المشروعات المنافسة من حيث الحجم والمزايا التى تقدمها والسعر وطريق
الء    ع العم ل م اليب التعام رض وأس نيف  ٠٠٠الع دير تص ي تق اعدة ف  للمس

  ٠ج المشروع فى  السوق ، والمزايا التي يمكن إضافتها لجذب العمالء منت
 
ها ،      - ى تعرض ا الت ى المزاي م ف ة رأيه اس ومعرف ى الن دث ال ن التح ويمك

اليب    اتهم وأس الء واهتمام ة العم ة نوعي ين لمعرف ة أوضاع المنافس ودراس
  ٠التعامل وغير ذلك 

 
 
دها     مؤشرات لبيان استيعاب السوق للعرض بالنسبة ل       - ى يع لسلعة الت

ة ،  مدى توجد السلعة في                 :  المشروع حالة التشغيل للمشروعات المماثل
ى مدى                 السوق ،  درجة ثبات أو تغير األسعار مقارنة بالتكلفة والتي تشير إل
آفاية األسعار مقارنة بالتكلفة والتى تشير إلى مدى آفاية السلعة المعروضة           

  ٠ن بالسعر المعروض الحتياجات المستهلكي
 
 

 :  التغيرات المتوقعة فى عدد المشترين وحجم إنفاقهم  -
 

كان و • دد الس ى ع ر ف دخول  االتغي ع ال ى توزي ر ف تغلين والتغي داد المش  ٠٠ع
ار              :من مؤشرات مستوى الدخل     و انى السكنية ،  ومدى االزده ة المب   نوعي

خرة التجارى ،  عدد السيارات الخاصة ،  عدد المحالت التى تبيع السلع  الفا              
لعة           واع الس اق ألن ط اإلنف ر نم دخل بتغي ادة ال ط زي ة رب ع أهمي رة م المعم

  ٠) رفاهية سلع  – سلع معمرة –سلع ضرورية ( المختلفة 
د التوظف              • دة تزي السياسة المالية للدولة وزيادة اإلنفاق على مشروعات جدي

 ٠ومن ثم اإلنفاق 
درة الشرائية م     األسعار من العوامل التى تؤثر فى حجم المبيعات وعلى           •  عالق

رى    لعة ألخ ن س أثير م ة الت تالف درج ال ،   ( اخ يدات والرج س الس مالب
  ٠) وطبيعة المنطقة والنظافة والتغليف والذوق 

مية  • ى   : الموس ل الت ة العوام ام يقتضى دراس دار الع ى م ين أم عل م مع موس
  ٠تؤثر فى الرواج خالل موسم معين 



 
 
 
 
 
 
 
 

  :الدعاية والترويج والتوزيع •
 

  المناسبىافة إلى جودة السلعة تظهر أهمية اختيار األسلوب اإلعالنباإلض
  

ر  (  ال المباش ات / االتص ات / مطبوع ات  / الفت ل التليفون دربين / دلي ) المت
  ٠ نسبة ربح الموزعين ىوتقدير نسب العموالت السائدة وه

 
دء الدراسة   ة تعطى دراسة السوق  الضوء األخضر لب ى النهاي وف

ة والم ى المشروع إلشباع حاجات الفني ين أن السوق بحاجة إل ة إذا تب الي
  ٠قائمة أو جديدة أو تقدير آمية المنتج المراد إنتاجه 

 
 

 : الدراسة الفنية :  ثانيا 
 

تهدف هذه الدراسة إلى معرفة األساليب اإلنتاجية التى يمكن استخدامها واختيار       
 ٠األسلوب المناسب منها 

 
ة حسب حجم           تختلف األساليب اإلنتا   - ة الالزم اج الكمي ا إنت جية التى يمكن به

 : الطلب والمقدر بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة حسب عنصرين 
دات • وع المع ة    :  ن روع اإلنتاجي ة المش ن طاق ل م ى آ ؤثر عل ث ت حي

  ٠وآمية العمل اإلنساني ونوعيته 
وارد  • ة الم ارة    :  نوعي ة العمل ومستوى المه ى آثاف ؤثر عل ( حيث ت

 ٠)  مصنعة – نصف مصنعة –خام مواد 
 

رة السابقة    : مصادر المعرفة الفنية  - ارف ذوى الصلة بالنشاط    –الخب  – المع
 . الفنيين المتخصصين – موردى اآلالت والخامات –المنتجين للسلع 

 
 : وذلك على ضوءللمشروع المالئم اختيار الفن االنتاجى  -

 الكمية المطلوب إنتاجها •
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 ٠خطوات عملية اإلنتاج  •
 ٠األدوات والمعدات الالزمة لكل خطوة والتجهيزات الالزمة  •
 ٠آمية المواد المستخدمة فى آل خطوة  •
 ٠الوقت الالزم أو المهارة عدد العمال ومواصفاتهم  •
 ٠وتكلفتها )   مياه - غاز –آهرباء ( احتياجات المشروع من الطاقة  •
 ٠تحديد االحتياجات البيئية  •
ه من األسواق ووسائل المواصالت         تحديد موقع المشروع ومدى قرب       •

  ٠والمرافق الرئيسية والمساحة المطلوبة 
 
 
 

  :الدراسة المالية : ثالثا 
 

 :وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد 
  التكاليف المالية   لمواجهة) ض  ارتقا –ذاتى  (  للمشروع   لاألمثحجم التمويل    •

 : مايلى التى تتضمن مايلى 
  ٠  أثاث -  تجهيزات  -  معدات وآالت  -نى    مبا-ارض  :  أصول ثابتة     

 
دورة        -  عمالة    -مود خام    :  رأس المال العامل            مصروفات تشغيل أخرى ل

 تشغيل واحدة 
دوى ،   : مصروفات التأسيس       ة الج وم مصروفات دراس راخيص ،  رس الت

  ٠التدريب ،  الترويج و التسويق 
 
 ٠وآيفية سداد القروض ) اض اقتر/ ذاتى ( مصادر التمويل  •
 ٠) متغيرة / ثابتة ( حساب تكلفة الوحدة  •
  ٠تقدير العائد المقدم  وحساب األرباح والخسائر  •
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ة    ة تكلف ى معرف اء عل دة بن ربح     الوح امش ال ة ه ن معرف ع يمك عر البي وس
ع هو سعر السوق                       ى أساس أن سعر البي ة عل اح المشروع المتوقع وتقدير أرب

 اإلنتاج والذى لن يزيد عن حجم  ، إما تكلفة الوحدة فتتغير حسب لإلنتاج المماثل
أسوأ  ( تقديرات دراسة السوق ،  ويمكن إعداد أآثر من خطة فى هذا الشأن             

 ٠)  أفضل االحتماالت –االحتماالت 
 

ة      منها دراس ى تتض ة ال ات المختلف ر الدراس الى عناص دول الت ويوضح الج
 :ات ومخرجات آل دراسة على المعلوملالجدوى ومصادرا لحصو

 
 المخرجات المصادر العناصر الدراسة
وق   دراسة السوق م الس حج

،قطاعات السوق ،    
 الموردون

البيانات المنشورة 
االتصال المباشر 

بالعمالء 
 والمنافسين 

 قوائم االستقصاء 

:االجابة على ما يلى
 ماذا 
 آم     

 بكم        
 أين            

 ف آي                
مراحل العملية  الدراسة الفنية 

 تاإلنتاجية ، المعدا
، الخامات 

والمستلزمات ، 
العمالة ، الطاقة ، 
 الموقع والمساحة 

 الخبرات السابقة ، 
الفنين 

 المتخصصين 
موردي اآلالت 

 والمعدات 

ن   ار الف اختي
 االنتاجى المناسب 

االحتياجات المالية  الدراسة المالية 
 مصادر التمويل 
 القوائم المالية 

 دراسة السوق 
 الدراسة الفني 
 االستشاريين 

 التكلفة 
 االستثمارية 

 تكلفة االنتاج 
 العائد المتوقع 

  القيم والعادات  الدراسة البيئية 
 التوافق مع البيئة 

  دراسة السوق 
 وزارة البيئة 

المتطلبات البيئية 
 والصحية 

 ملخص دراسة الجدوى  
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يم ال الى للمشروعالتقي ى ان   : م درة المشروع عل دى ق اس م ه قي ويقصد ب

 : لحجم التمويل ،  وتستخدم عدة مؤشرات لتحديد ذلك منها ايحقق عائدا مناسب
 

ـترداد  )١ رة االســـــــــ تثمارات = فت الى االس ربح ÷اجم ط ال  متوس
 ٠السنوى قبل اإلهالك  

 

 سبىمتوسط صافى الربح المحا=  المعدل المتوسط للعائد   )٢
  متوسط قيمة االستثمار÷ ١٠٠ ×) بعد االستهالك والضرائب                   ( 

               

داخلى) ٣               د ال دل العائ ة                   مع ده القيم ذى تتساوى عن  وهو سعر الخصم ال
 الحالية للتدفقات الخارجة مع القيمة الحالية للتدفقات الداخلة 

 
 
 

  دراسة جدوى مشروع تصنيع اآياس بالستيك :طبيقية حالة ت
 

 :ملخص دراسة الجدوى
هدف المشروع اهمية :مقدمة عن صناعة البالستيك تضمن  -١

 المشروع 
 بودرة البولى ايثلين المصرح باستخدامها دوليا :الخامات المستخدمة  -٢
 أآياس وشرائح البالستك المنتجات  -٣
 اإلنتاجيةالعمليات  -٤

 المنتج  االلة المستخدمة  مراحل التصنيع
 

 ماآينة الفيلم  مرحلة البثق
 

 بالون على بكرة السحب 

 اآياس حسب الطلب  مكواة لحام+ مقص آهربائي  مرحلة التجهيز 
وشرائح بالستك للتغليف

 
  دور ارضى خارج الكتلة السكنية٢م١٢٠: والموقعالمساحة -٤
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  حصان ٣٥ ك وات       ٢٦ قدرة فولت       ٣٨٠:الطاقة المطلوبة  -٥
 ) وردتين (الة مساعدة    م ع٢   ، مشغل ماآينات ٢ مدير ١:  العمالة    -٦
          سرعة التحكم)منظم حرارة ( كم فى درجة الحرارة ح الت: عناصر الجودة - ٧

 )صمامات تحكم الهواء (( ضغط الهواء       )لوحة تحكم( فى بكرة السحب
)       ميكرومتر (    السمك ،) متر طولي (األبعاد : ج النهائي اختبارات المنت -٨

  )ميزان( الوزن 

الشوائب ، المطاطية ، تجانس األلوان ، جودة (    جودة المنتج : القدرة التنافسية -٩
  تعدد المقاسات ، االبتكار في األلوان  ،األسعار  )اللحام ، التشطيب

  التسويق -١٠
 ية والبيئية  االشتراآات الصح-١١ 

 
 الجداول المرفقة بالدراسة

  
  ومعدات المشروعآالت )١(

العمر  المصدرالمواصفات اآللة
االفتراضي

 قيمة سعر عدد

ماآينة فيلم 
 ساعة /آجم٣٠

   ٨٠٫٠٠٠٠٨٠٫٠٠٠ ١ 

 ٣٤٫٠٠٠ ١٧٫٠٠٠ ٢   مقص آهربائي 
 ٢٫٧٠٠ ٢٫٧٠٠ ١   مكبس آهربائي 

 ١٥٠ ١٥٠ ١    ماآينة لحام 
 ١٥٠ ١٥٠ ١    يزان م

١١٧٫٠٠٠ االجمالى 
 

 القوى العاملة) ٢(
 

 اجمالى أجر شهري عدد المتطلباتالمسمى الوظيفى
 ١٫٠٠٠ ١٫٠٠٠ ١  مدير المشروع 
 ١٫٠٠٠ ٥٠٠ ٢  مشغل ماآينات 
 ٥٠٠ ٢٥٠ ٢  عمالة مساعدة 

 ٢٫٥٠٠ االجمالى
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  والصناعةوزارة التجـارة 
قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة 
   اإلدارة المرآزية لبرامج دعم القدرة                   

    التنافسية
المشروعات                                        

 الصغيرة والمتوسطة

 
 المواد الخام)٣(

 
 قيمة سعر آمية وحدة بيان المادة

بودرة بولى 
 ايثلين 

ة ٢*٧*٣٠  ٢٦*وردي
وميوم ة  % ٧٥*ي ن الطاق م

 القصوى 

 طن
 

٤٫٥٠٠٣٦٫٠٠٠ ٨ 

 ١٫٥٠٠ ٥٠ ٣٠ آجم  صبغة
 ٣٧٫٥٠٠ 
 

 المنتج النهائي)٤(
 

 قيمة سعر آمية نوع
 ٦٠٫٠٠٠ ٧٫٥٠٠  طن٨ أآياس

 
 ) شهر ١= لمدة دورة تشغيل واحدة  ( عامللراس المال ا)٥(

 قيمة  بيان 
 ٣٧٫٥٠٠ ام مواد خ

 ٢٫٥٠٠ أجور ومرتبات 
 ٥٫٥٠٠ مصروفات 

 ٤٥٫٥٠٠ اجمالى 
 التأسيس.م )  ٦(

 قيمة  بيان 
 ٥٫٠٠٠ دراسات ومستندات 

 ٣٫٠٠٠ فريات استشارات وس
 ٣٫٠٠٠ إعالنات 

 ٢٩٫٠٠٠ بدء التشغيل .م
 ٤٠٫٠٠٠  جملة 

 جمالي االستثماراتإ) ٧(
 قيمة  بيان 

 ١١٧٫٠٠ أصول ثابتة  
 ٤٠٫٠٠٠ التأسيس .م

 ٤٥٫٥٠٠ رأس المال العامل 
 ٢٠٢٫٥٠٠  اجمالى 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 لصناعة واوزارة التجـارة 
قطاع سياسات تنمية صادرات المشروعات 

 الصغيرة والمتوسطة 
   اإلدارة المرآزية لبرامج دعم القدرة                   

    التنافسية
المشروعات                                        

 الصغيرة والمتوسطة

 

 تقدير تكاليف االنتاج السنوية) ٨(
 ١٠ ٩ ٨ ٧ ٦ ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

التشغيل .م          

 السنوية 

 مواد

٤٥٠٫٠٠٠         

          ١٨٫٠٠٠ اجور ش

          ٣٦٫٠٠٠ مصروفات غ 

جملة 

المصروفات 

 المتغيرة 

٥٠٤٫٠٠٠         

المصروفات 

 الثابتة 

٣٠٫٠٠٠          

جملة  

مصروفات 

 التشغيل 

٥٣٤٫٠٠٠٥٣٤٫٠٠٠٥٣٤٫٠٠٠       

 غير تشغيلية .م          

      ٦٫٠٧٥ ٦٫٧٥٠ ٧٫٥٠٠ - - فوائد قروض 

     ١٦٫٠٠٠١٦٫٠٠٠ ١٦٫٠٠٠ ١٦٫٠٠٠ ١٦٫٠٠٠ االستهالك 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  والصناعةوزارة التجـارة 
طاع سياسات تنمية صادرات المشروعات ق

 الصغيرة والمتوسطة 
   اإلدارة المرآزية لبرامج دعم القدرة                   

    التنافسية
المشروعات                                        

 الصغيرة والمتوسطة

 

 ةت النقديتقديرات التدفقا) ٩(

التدفقات  مدة المشروع فترة اإلنشاء

 الداخلة

 تمويل ذاتي

 ٥ ٤ ٣ ٢ ١ 

 ١٠٠,٠٠٠٠ - - -   

   - - - ٧٥,٠٠٠ قروض

٧٢٠,٠٠٠٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ - مبيعات

٧٢٠,٠٠٠٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ ٧٢٠,٠٠٠ ١٧٥,٠٠٠ جملة

التدفقات 

 الخارجة

٢٠٢,٥٠٠ - - - - - 

االستثمراات 

 االولية

- - - - - - 

 - - - - - - احالل وتجديد

التشغيل .م

 )ث+غ(

- ٥٣٤,٠٠ ٥٣٤,٠٠ ٥٣٤,٠٠ ٥٣٤,٠٠٠ ٥٣٤,٠٠٠ 

فوائد قرض 

١٠% 

- - ٥,٤٦٥ ٦,٠٧٥ ٦,٧٥٠ ٧,٥٠٠ 

اقساط قرض 

 ) سنوات٥(

سنتين (

 )سماح

- - ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ 

صافى 

التدفقات 

 النقدية

)٢٧,٥٠٠( 
١٦٤,٢٥٠ ١٦٣,٥٠٠ ١٨٦,٠٠٠ ١٨٦,٠٠٠ 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  والصناعةوزارة التجـارة 
ات تنمية صادرات المشروعات قطاع سياس

 الصغيرة والمتوسطة 
   اإلدارة المرآزية لبرامج دعم القدرة                   

    التنافسية
المشروعات                                        

 الصغيرة والمتوسطة

 

 القيمة الحالية لصافى التدفق النقدى

صافى التدفق  السنة

 السنوى

 بعد الصافي اإلهالك

 اإلهالك

 بعد الصافي

 خصم

٣٠ %

 ضرائب

 إضافة

 اإلهالك

 ح.ق

للجنيه 

٤٨% 

صافى القيمة 

 الحالية

 )٢٠٢٫٠٠٠( ١    )٢٠٢٫٠٠٠( صفر

٧١٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٠٫٦٧٦ ١٧١٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠ ١٥٠٠ ١٨٦٫٠٠٠ ١ 

٤٨٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٠٫٤٥٦ ١٥٠٠٠١٧١٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠ ١٨٦٫٠٠٠ ٢ 

٢٩٫٠٠٠ ٠٫٣٠٨ ٩٣٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١٤٨٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠ ١٦٣٫٠٠٠ ٣ 

١٩٫٠٠٠ ٠٫٢٠٨ ٩٣٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١٥٠٫٠٠٠٧٨٫٠٠٠ ١٦٥٫٠٠٠ ٤ 

١٢٫٠٠٠ ٠٫١٤٠ ٨٤٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١٥١٫٠٠٠٧٩٫٠٠٠ ١٦٦٫٠٠٠ ٥ 

٧٫٠٠٠ ٠٫٠٩٥ ٧٥٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١١٣٫٠٠٠٦٠٫٠٠٠ ١٢٨٫٠٠٠ ٦ 

٦٫٠٠٠ ٠٫٠٦٤ ٩٦٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١٥٤٫٠٠٠٨١٫٠٠٠ ١٦٩٫٠٠٠ ٧ 

٤٫٠٠٠ ٠٫٠٤٣ ٩٧٫٠٠٠ ١٥٠٠٠١٥٦٫٠٠٠٨٢٫٠٠٠ ١٧١٫٠٠٠ ٨ 

٣٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٠٫٠٢٩ ١٥٠٠٠١٧١٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠ ١٨٦٫٠٠٠ ٩ 

٢٫٠٠٠ ١٠٥٫٠٠٠٠٫٠١٩ ١٥٠٠٠١٧١٫٠٠٠٩٠٫٠٠٠ ١٨٦٫٠٠٠ ١٠ 

 )١٫٠٠٠( %٤٨ =معدل العائد الداخلى

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

  والصناعةوزارة التجـارة 
 صادرات المشروعات قطاع سياسات تنمية

 الصغيرة والمتوسطة 
   اإلدارة المرآزية لبرامج دعم القدرة                   

    التنافسية
المشروعات                                        

 الصغيرة والمتوسطة
 
 
 
 

 قائمة الدخل عن السنة االولى
٥٠٤٠٠٠ 

 
 
 
 

٣٠٠٠٠ 
٨٠٠٠ 
١٦٠٠٠ 
١٦٢٠٠٠ 

 المصروفات المتغيرة
  شمواد ٤٥٠
  شاجور١٨
  غ مصروفات٣٦

 
 مصروفات ثابتة

  تأسيس٠م
 إهالك

 صافى الربح
 

  المبيعاتإيراد ٧٢٠٠٠٠

 اجمالى ٧٢٠٠٠٠ اجمالى ٧٢٠٠٠٠
 
 
 األولىاية السنة الميزانية فى نه

                                                                     راس المال والخصومأصول
 
 
 

١٠١٠٠٠ 
 
 
 

٢٦٣٠٠٠ 

 
١١٧٠٠٠ 
١٦٠٠٠ 

 
 

٢٣١٥٠٠ 
٣٢٠٠٠ 

  ثابتةأصول
 آالت ومعدات

 إهالك
 
 
 بنك

 تأسيس ٠م
 

 
 

٢٨٩٥٠٠
 

٧٥٠٠٠ 
 

١٢٧٥٠٠
١٦٢٠٠٠

 

 راس المال
 صافى الربح

 
 
 قرض

٣٦٤٥٠٠  ٣٦٤٥٠٠  
 


