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 االفصاح  عدم اتفاقية
 

 من  االتفاقيةهذا املستند "
ً
" ُحررت في تاريخ ......... / ......... / ......... ه املوافق ......... / ......... / ......... م بين كال

فصحاالتفاقية "........................................................... مقره/ها مدينة ................................ ويطلق عليه في هذه  
ُ
"، امل

تلقياالتفاقية "  لق عليه في هذهوبين ...........................................................  مقره/ها ................................ ويط
ُ
 ".امل

تلقي لهذه االتفاقية يرغب في املشاركة بمناقشة املشروع تحت الدراسة واملسمى 
ُ
حيث أن امل

 ". العملية................................................................ وذلك لرغبة الطرفين مناقشة تفاصيل املشروع ويطلق على عليها "

تلقي. وبالتالي، بالنظر للوعود والتعهدات خ
ُ
الل هذه املناقشات يجوز للُمفصح مشاركة بعض املعلومات السرية مع امل

تلقي على ما يلي: 
ُ
فصح وامل

ُ
اقر امل  املتبادلة بين الطرفين في هذه االتفاقية، فقد اتفق و

 تعريف املعلومات السرية: .1

السرية" تعني أي بيانات أو معلومات تعود ملكيتها إلى الطرف املفصح وليس لغرض هذه االتفاقية "املعلومات   .أ

معروفة عموما للجمهور، سواء في شكل ملموس أو غير ملموس، والكشف عن املعلومات السرية، بما في ذلك، 

 )وال يقتصر على(:

، تقديرات املبيعات، استراتيجيات التسويق والخطط واملعلومات املالية، تقديرات مالية، العمليات أ.أ.  

وخطط العمل ونتائج األداء املتعلقة باملاض ي، واألنشطة التجارية الحالية أو املستقبلية لهذا الطرف، 

 وفروعها والشركات التابعة والشركات التابعة لها.

 خطط للمنتجات أو الخدمات، وقوائم العمالء أو املوردين. أ.ب.   

أو اختراع، أو تصميم، أو عملية، واإلجراءات، أو معادلة، أو تحسين إجراء أي معلومات علمية أو تقنية،   أ.ج.   

 أو تقنية أو طريقة. 

املفاهيم والتقارير والبيانات والدراية، ويعمل في والتقدم والتصاميم وأدوات تطوير واملواصفات   أ.د.  

يانات، واالختراعات  وبرامج الكمبيوتر، وشفرة املصدر، رمز الكائن والرسوم البيانية، وقواعد الب

 واملعلومات واألسرار التجارية. 

أ.ه.     أي معلومات أخرى يجب املعقول أن يعترف بها معلومات سرية من الطرف املفصح. ليس من الضروري 

اية، فريدة من نوعها، براءة، محمي بحقوق النشر أو تشكل األسرار التجارية من أجل أن  أن تكون رو

معلومات سرية. يقر الطرف املتلقي أن املعلومات السرية تعود ملكيتها للطرف  يعين املعلومات السرية  

املفصح، وقد تم تطوير املعلومات والحصول عليها من خالل جهود كبيرة من قبل الطرف املفصح وأن 

 هذه املعلومات السرية الخاصة بالطرف املفصح تعامل كأسرار تجارية. 

 

املعلومات السرية يجب أن ال تشمل معلومات: )ب.أ( معروفة من قبل    بالرغم من أي ش يء في ما سبق ذكره ، .ب

 املتلقي قبل الحصول على معلومات سرية من املفصح. 
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ب.ب.يصبح من حق املتلقي معرفة معلومات تم الوصول إليها من طرف ثالث بحيث ال يكون معروف )بعد 

 رية. جهد في التحقيق( من قبل املتلقي لكونها ملزمة للحفاظ على الس 

 تكون متوفرة علنا من دون اي خطأ أو تقصير من قبل املتلقي لخرق لهذا االتفاق.  ب.ج.  

معلومات يجب ان يتم الكشف عنها في اإلجراءات القضائية أو اإلدارية، أو غير ذلك أو املطلوبة ليتم  ب.د.  

 الكشف عنها من قبل القانون. 

ل املوظفين واملستشارين أو وكالء املتلقي دون انتهاك لبنود هو أو قد تم تطويرها بشكل مستقل من قب ب.ه.  

 هذه االتفاقية أو إشارة أو الحصول على أي معلومات سرية 

 الكشف عن املعلومات السرية:  .2

من وقت آلخر، يجوز للطرف األول )املفصح( الكشف عن معلومات سرية إلى الطرف الثاني )املتلقي(. وعليه سيقوم الطرف 

 الثاني بـ: 

الكتفاء بإعطاء أي معلومات سرية إلى مديريه ومسؤوليه وموظفيه أو وكالئه أو ممثليه )النواب( الذين لديهم ا .أ

 حاجة ملعرفة تلك املعلومات السرية متصلة مع العالقة الحالية أو املزمع عملها بين الطرفين ، وفقط لهذا الغرض.

املنصوص عليها في هذا االتفاق و التي تتطلب من املمثلين  تعريف النواب أو مالكي املعلومات السرية بااللتزامات   .ب

 الحفاظ على سرية املعلومات السرية. 

 ال يكشف عن أي معلومات سرية يتلقاها إلى أي طرف ثالث )باستثناء ما ينص على خالف ذلك في هذه االتفاقية  .ج

 من ممثليهيتعين على كل طرف أن يكون مسؤوال عن أي خرق لهذه االتفاقية من قبل أي   .د

 استخدام املعلومات السرية  .3

يوافق املتلقي على استخدام املعلومات السرية فقط فيما يتعلق مع العالقة الحالية أو املنتظرة بين الطرفين، وليس ألي 

غرض مخالف ملا هو مرخص به في هذا االتفاق دون موافقة خطية مسبقة من ممثل مخول من املفصح. تبقى ملكية 

رية فقط للطرف املفصح. ويجب أن تكون جميع استخدامات املعلومات السرية من قبل الطرف الثاني املعلومات الس

 املتلقي لصالح املفصح وأية تعديالت وتحسينات عليها من قبل املتلقي تكون ملكية حصرية للطرف الثاني )املفصح(. 

 افشاء املعلومات السرية الجبري )االستثناءات(  .4

ش يء فعلى العكس مما سبق ، يجوز للطرف الثاني الكشف عن معلومات سرية بموجب أي أمر حكومي أو  على الرغم من أي  

قضائي، أو إداري، عن طريق استدعاء، أو طلب الكشف، أو طلب تنظيمي أو طريقة مماثلة، شريطة إخطار املفصح على وجه 

 السرعة بقدر اإلمكان عن طريق كتابة طلب لإلفصاح. 

 املدة.  .5

 خ هذه االتفاقية ملدة سنتين. يسري تاري 

 إعادة املعلومات السرية. .6
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يجب على الطرف املتلقي أن يقوم فورا بإعادة تسليم جميع املواد امللموسة التي تجسد املعلومات السرية املقدمة بموجب 

ومات مشتقة هذه االتفاقية وجميع املذكرات وامللخصات واملالحظات والرسومات والكتيبات والسجالت ومقتطفات أو معل

أو مستمدة من جميع الوثائق أو املواد األخرى )"مالحظات"( )وجميع نسخ أي مما سبق، بما في ذلك "النسخ" التي تم تحويلها 

إلى وسائل إلكترونية في شكل صورة أو بيانات أو ملفات معالجة النصوص إما يدويا أو عن طريق التقاط الصورة( على 

ات سرية، أيا كان شكل تخزين أو استرجاع، على وقت سابق من )أ( انتهاء أو إنهاء التعامالت أساس أو بما في ذلك أي معلوم

 بين األطراف املشار إليها أدناه. )ب( إنهاء هذه االتفاقية. أو )ج( في الوقت الذي يطلبه املفصح.

 إشعار مخالفة  .7

صرح به أو في حال أنه تم الكشف عن الطرف املتلقي يجب أن يخطر الطرف املفصح فور اكتشاف أي استخدام غير م

املعلومات السرية، أو أي خرق لهذه االتفاقية، وسوف يتعاون الطرف املتلقي مع الطرف املفصح في الجهود التي يبذلها 

 الطرف املفصح الستعادة حيازة املعلومات السرية ومنع االستخدام غير املصرح به. 

 الضمان  .8

 اإلفصاحات بموجب هذا االتفاق.  يبرر كل طرف أن لديه الحق في تقديم  •

 لن تقدم ضمانات من قبل أي طرف بموجب هذه االتفاقية على اإلطالق  •

 أحكام عامة  .9

ال يوجد في هذه االتفاقية ما يجبر املفصح على الكشف عن املعلومات املتلقي أو الحد من حق أي من الطرفين   •

 املناقشات أو اإلفصاحات شروط هذا االتفاق. إلجراء مناقشات مع أطراف ثالثة، شريطة أن ال تنتهك هذه  

ليس في هذا االتفاق ما يفرض التزاما على الطرف املفصح لتدبير أي منتج أو خدمات يجب أن تكون جميع  •

اإلعفاءات مكتوبة. حيث ال يؤخذ الفشل، أو التأخير من قبل الطرف املفصح ملزما للتنازل عن تلك حقوقه املتفق 

 عليها. 

تلقي بأن أي خرق أو تهديد بخرق هذا االتفاق من شأنه أن يؤدي إلى إصابات ال يمكن إصالحها  يقر الطرف امل •

 للطرف املفصح. 

يوافق املتلقي بأنه يحق املفصح اللجوء الفوري للقضاء و طلب اإلغاثة العادلة لعالج أو منع أي خرق أو تهديد  •

ن يكون باإلضافة إلى جميع الحقوق وسبل بالخرق. و ال يكون هذا العالج حصري على املفصح ولكن يجب أ

 االنتصاف املتاحة في القانون أو في حقوق امللكية األخرى.

إذا أصبح أي حكم من أحكام هذا االتفاق في أي وقت غير قانوني أو غير صالح أو غير قابل للتنفيذ، فإنه ال يؤثر على  •

تفاق ، وال يجب أن تتأثر أو تضعف شرعية أو صحة أو شرعية أو صحة أو قابلية تنفيذ األحكام املتبقية من هذا اال

 نفاذ هذا الحكم بأي شكل من األشكال بذلك.

تشكل هذه الوثيقة، االتفاقية الكاملة بين األطراف وتحل محل أي بيان شفوي أو خطي سابق أو معاصر فيما   •

ا بين الطرفين والتي تتعلق بخدمات  يتعلق بموضوع هذا القانون، إال أن هذا االتفاق ال يلغي العقود املنفذة سابق

 معينة.
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أي تعديل، أو إلحاق، أو تغيير في هذا االتفاق يجب أن يكون خطيا وموقعا من قبل الطرفين. كما هو مستخدم هنا،  •

 فإن مصطلح "االتفاقية" تشمل أي تعديالت مستقبلية او مالحق او املكمالت لهذه الرسالة. 

 

 لذلك، اتفق 
ً
 من التاريخ املذكور أعلى هذه االتفاقية وإثباتا

ً
 األطراف بتنفيذ هذه االتفاقية اعتبارا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الطرف املفصح : 

 الوظيفة : 

 التاريخ : 

 التوقيع : 

 الختم :

 الطرف املتلقي : 

 الوظيفة : 

 التاريخ : 

 التوقيع : 

 الختم :
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 امللخص التنفيذي للمشروع  

 املشروع فكرة

الكتروني مختص .....منتجات متنوعة .....هذه دراسة استرشادية...فقط متجر    

 

 املوقع 

 اململكة العربية السعودية  •

 التشغيل بداية

 . 2022يناير  التشغيل من املتوقع بداية   •

 املشروع  نوع

 تجاري  -  تقني  •
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 االستراتيجية الخطة

 الرؤية

   في ............املتجر اإللكتروني الرائد  

 الرسالة

 اختيارات مناسبة لكل عميل 

 االستراتيجية األهداف

 االختيارات املناسبة وتعددها. .1

 التجديد والتحديث في املنتجات .2

 تحقيق هامش ربحية مميز.  .3

 

 النشاط

 .متجر الكتروني منتجات خاصة

 املنتجات 

  رات.االتحف والهدايا واإلكسسو  •
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 SWOT      تحليل 

 القوة  نقاط

 سهولة االستخدام .  .1

 الشغف في اختيار املنتجات.  .2

 الضعف نقاط

 .وناش ئ جديد مشروع .1

 .للمشروع سابقين عمالء وجود عدم .2

 ضعف التمويل الالزم للمشروع. .3

 

 الفرص 

 املجال.   فيطلب عالي   .1

 . هامش ربح ممتاز   .2

 إمكانية االنتشار .  .3

 التهديدات

 .التنفيذ مخاطر .1

 والتسويق. ارتفاع تكاليف التنفيذ   .2

 تعثر البيع وتراكم املخزون  .3
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 التسويقية الدراسة

 

 التسويق 

 

 سيتم استهداف العمالء عن طريق : الخطة التسويقية 

 

 التسويق االلكتروني على وسائل التواصل في البداية وسيكون مكلف ونسبة تحول العمالء قليل.  •

 العمالء قليل.التسويق عن طريق جوجل وسيكون مكلف نسبة تحول   •

التسويق عن طريق البريد وهذا سيكون في املرحلة الثانية عند تكون قاعدة بيانات للمشروع وهو عير مكلف  •

 ويحقق نسبة تحول عمالء أعلى. 

الحر والطبيعي وهو مجاني وينتج عن بناء قاعدة عمالء معجبة باملنتجات   – التسويق عن طويق البحث املباشر   •

 ع.وتخبر أصدقائها ومعارفها عن املشرو 

 الدراسة فروض

 .الجدوى  دراسة إعداد في  والحذر  الحيطة مبدأ  مراعاة  •

 ومصروفات  الثابتة املوجودات بنود من  بند ألي  واستبعادات إضافات  أي وجود عدم  إلى اإلدارة سياسة تهدف •

 . املشروع لبداية األولى  سنوات خالل الخمس  وذلك التأسيس 

  للمشروع الرأسمالية التكلفة بنود استهالك يتم  •
ً
 . املقررة للمعدالت  طبقا

 .الدراسة في املالية الدراسة جدول  في مذكور  هو  كما املستغلة الطاقة نسبة تبلغ •

 باملشاريع  املقارنة مع  االختصاص  أصحاب سؤال ومن  للسوق  مصغرة  دراسة على مبني لإليراد برنامج افتراض تم  •

  .اإلمكان قدر املنافسة واملشابهه

 ومن سابقة مشاريع من  شخصية توقعات على بناءً  الدخل قائمة  في  والسنوي  الشهري  اإليراد نسب  افتراض تم  •

 .املشاريع من أصحاب  شريحة سؤال

 .النقدية التدفقات  قائمة في بالنقد البيع أن افتراض تم  •
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 للمشروع يرادات املتوقعة واإل نتاجية الطاقة اإل 

 االفتراضات  

 

  5  4  3  2  1 االفتراضات 

  8304  6151  4556  3375  2500 اليومي -عدد الزوار املستهدفون للمتجر

  2,989,356  2,214,338  1,640,250  1,215,000  900,000 عدد الزوار املستهدفون للمتجر

 %35 %35 %35 %35 %35 النمو السنوي 

 %31 %37 %43 %51 %60 التواصل نسبة عدد الزوار عن طريق وسائل 

 %21 %25 %29 %34 %40 نسبة عدد الزوار عن طريق جوجل 

 %22 %17 %13 %10 %0 نسبة عدد الزوار عن طريق البريد االلكتروني

 %26 %22 %15 %5 %0 الطبيعي  -نسبة عدد الزوار عن طريق البحث الحر  

  936,277  815,928  711,048  619,650  540,000 عدد الزوار عن طريق وسائل التواصل  

  624,185  543,952  474,032  413,100  360,000 عدد الزوار عن طريق جوجل  

  656,761  374,223  213,233  121,500  0 عدد الزوار عن طريق البريد االلكتروني 

  772,132  480,234  241,937  60,750  0 الطبيعي  -عدد الزوار عن طريق البحث الحر   

 %2 %2 %2 %2 %2 نسبة تحول الزوار عن طريق وسائل التواصل 

 %5 %5 %5 %5 %5 نسبة تحول الزوار عن طريق جوجل 

 %8 %8 %8 %8 %8 نسبة تحول الزوار عن طريق البريد االلكتروني

 %10 %10 %10 %10 %10 الطبيعي  - الزوار عن طريق البحث الحر نسبة تحول 

  18,726  16,319  14,221  12,393  10,800 عدد العمالء عن طريق وسائل التواصل  

  31,209  27,198  23,702  20,655  18,000 عدد العمالء عن طريق جوجل  

  52,541  29,938  17,059  9,720  0 عدد العمالء عن طريق البريد االلكتروني 

  77,213  48,023  24,194  6,075  0 الطبيعي  -عدد العمالء عن طريق البحث الحر  

  26  23  20  17  15 متوسط سعر املنتجات  

  2.86  2.20  1.69  1.30  1 متوسط عدد املنتجات لسلة العميل 

  8.7  7.6  6.6  5.8  5 عمولة اإليرادات من عمليات الشحن والتخزين 

  50,371  43,801  38,088  33,120  28,800 العملية   - اجمالي عمليات البيع 
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 اإليرادات املتوقعة

 

  5  4  3  2  1 جدول اإليرادات 

  3,774,330  2,195,335  1,276,914  742,716  432,000 بيع املنتجات    -اإليرادات من املتجر 

  440,499  333,081  251,857  190,440  144,000 اإليرادات من عمليات الشحن والتخزين 

  4,214,829  2,528,416  1,528,771  933,156  576,000 اإلجمالي  

 

 

  5  4  3  2  1 نسبة املنتجات والخدمات من اإليرادات 

 %90 %87 %84 %80 %75 بيع املنتجات    -اإليرادات من املتجر 

 %10 %13 %16 %20 %25 اإليرادات من عمليات الشحن والتخزين 

 %100 %100 %100 %100 %100 اإلجمالي  
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 مستلزمات التشغيل  

 وع. نتاجية والتشغيلية للمشر لية اإل ينفقها املشروع على املواد الخام املستخدمة فى العمحساب التكاليف التى 

 

 

  5  4  3  2  1 االفتراضات 

 %40 %40 %40 %40 %40 تكاليف البضاعة املتجر الخاص  

 %10 %10 %10 %10 %10 تكاليف تقنية مباشرة  

 %313 %368 %434 %510  6 تكلفة الحصول على العمالء من وسائل التواصل 

 %157 %184 %217 %255  3 تكلفة الحصول على العمالء من جوجل 

 %7 %6 %5 %5 %4 تكاليف تغليف

 %3 %3 %3 %3 %3 تكاليف رجيع واستبدال 

 

  5  4  3  2  1 االفتراضات 

  1,509,732  878,134  510,766  297,086  172,800 تكاليف البضاعة املتجر الخاص  

  377,433  219,534  127,691  74,272  43,200 تكاليف تقنية مباشرة  

  58,649  60,130  61,648  63,204  64,800 تكلفة الحصول على العمالء من وسائل التواصل 

  48,874  50,108  51,373  52,670  54,000 تكلفة الحصول على العمالء من جوجل 

  264,053  133,553  67,549  34,165  17,280 تكاليف تغليف

  113,230  65,860  38,307  22,281  12,960 تكاليف رجيع واستبدال 

  2,371,971  1,407,319  857,335  543,679  365,040 اجمالي التكاليف  

 %44 %44 %44 %42 %37 هامش الربح اإلجمالي  

 

 

 

  والتكلفة السنويةمتطلبات القوى العاملة 

 
اتب إجمالي الراتب الشهري  العدد  الوظيفة  اتب السنوية  اجمالي الرو  إجمالي الرو

  48,000  4,000  4,000  1 مديرة املشروع  

  48,000  4,000  4,000  2 مديرة التسويق

  96,000  8,000  8,000  3 املجموع 
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 اإليجارات 

 

 يوجد ايجار ال 

 

 االدارية والعموميةاملصروفات 

 هى املصروفات التى تنفق فى استخدام املستلزمات واألدوات التى تقوم باستخدامها الهيئة االدارية للمشروع 

 

 التكلفة السنوية  التكلفة   البند 

  200  17 السجل التجاري والغرفة التجارية 

  300  25 رخصة البلدية

  0  0 الدفاع املدني

  3,000  250 وبرامج اشتراكات 

  0  0 تأمينات اجتماعية ورسوم  

  0  0 تأمين طبي 

  300  25 صيانة دورية 

  300  25 ورق ومطبوعات 

  0  0 رحالت عمل  

  0  0 ضيافة

  3,000  250 خدمات خارجية

  0  0 محاسب قانوني 

  0  0 منصة قوى 

  0  0 ابشر اعمال 

  3,000  250 التطوير السنوي  

  3,000  250 مصاريف إضافية

  13,100  1,092 املجموع 

 

 

  مصاريف التسويق
 التكلفة السنوية  التكلفة الشهرية  العدد السنوي  تكلفة الوحدة  البند 

  57,600  4,800  12 %10 امليزانية التسويقية

  57,600  4,800     املجموع 
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افق والطاقة  تكاليف املر

 العملية اإلنتاجية والتشغيلية   فييستهلكها املشروع    التيهى مصاريف التى تنفق على املنافع و الخدمات  

 

 التكلفة السنوية  التكلفة   البند 

  2,400  200 كهرباء

  1,200  100 ماء 

  0  0 محروقات 

  3,600  300 املجموع 

 

 

 

 

 

 

 والتأمين تكاليف الصيانة 

 

 التكلفة السنوية  التكلفة  البند 

  3,000  250 % من مجمل األصول( 2.5صيانة عامة )

  0  0 % من مجمل األصول(1تأمين )

  3,000  250 املجموع 
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 جمالي تكاليف التشغيل السنوية إ

تحديد عناصر التكاليف الخاصة بالتشغيل خالل السنة األولى التي يصل فيها النشاط اإلنتاجي إلى مستوى الطاقة الكاملة 

 لقياس مدى ربحية املشروع  

 

 التكلفة السنوية  التكلفة الشهرية  البند 

  365,040  30,420 تكاليف الخامات )أو قيمة املشتريات(

اتب واألجور    96,000  8,000 الرو

  0  0 اإليجارات 

  57,600  4,800 مصاريف التسويق

  13,100  1,092 املصاريف اإلدارية

افق والطاقة   3,600  300 تكاليف املر

  3,000  250 تكاليف الصيانة والتأمين 

  0  0 مصروفات متنوعة أخرى 

  538,340  44,862 املجموع 

  26,917  2,243 تكاليف التشغيل %( من إجمالي ٥إحتياطي ) 

  565,257  47,105 إجمالي التكاليف التشغيلية + اإلحتياطي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األصول املتداولة ) رأس املال العامل (

 الدروة االقتصادية األولى للمشروع.   ما يغطيوهو  ( ريال سعودي  113,822راس املال العامل املتوقع للمشروع )
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 التكلفة الرأسمالية للمشروع 

 FIXED CAPITALرأس املال الثابت 

نتاج تشمل األبنية واملنشآت واآلالت، واألجهزة، والطاقة املحركة، املال الذي يوجد على شكل وسائل إ  هو الجزء من رأس

وفي هذا املشروع حيث سيكون املكتب من املكاتب الجاهزة األنيقة والتنفيذ     املساعدةملواد األولية، واملواد  والتجهيزات، وا

لدى أطراف أخرى لن يكون هنالك أصول ثابته في الفترة األولى من عمر املشروع ولكن سيكون هنالك أصول غير ملموسة 

 وأهمها الهوية التجارية وتسجيل حقوق ملكية عاملية للمنتجات. 

 

 

 

 

 

 غير ملموسةأصول 

 

 قيمة اإلهالك السنوية    نسبة اإلهالك السنوي    إجمالي التكلفة    السعر    الكمية    البند  

  150 %10  1,500  1,500  1 الهوية التجارية    

  400 %10  4,000  4,000  1 املنصة التقنية والتطبيقات    

  550    5,500     املجموع   
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 ئ الطوار احتياطي  

  أو   طط لهالتغطية نفقات غير معروفة أو غير املخو   في التكاليف  هو احتياطي يتم وضعه لتجنب الزيادة  ئ احتياطي الطوار 

 %  5 وقد بلغ احتياطي الطوارىء  ،سعارللزيادة  املحتملة في األ 

 

 275 %5إحتياطي  

 

 FIXED CAPITALرأس املال الثابت 

 
 االهالك الشهري    االهالك السنوي    التكلفة    البند  

  46  550  5,500   غير ملموسةأصول  

  2  28  275 %  5إحتياطي  

  48    5,775 املجموع   

 

 

 

 

 

 مصروفات التأسيس

وهى التكاليف التي تدفع مرة واحدة وال تسترد وتكون مرتبطة باإلعداد لبدء العمل )الرسوم القانونية، ورسوم الترخيص 

 - وفيما يلي جدول يوضح تكاليف التأسيس للمشروع :  .)والتسجيل، واستشارات ودراسات

 

 التكلفة    البند  

  1,500 مصروفات قانونية   

  1,000 تراخيص   

  5,000 استشارات  

  3,000 تكاليف افتتاح  

  2,000 مصاريف ماقبل التأسيس   

  5,000 املدفوعات البنكية   

  17,500 املجموع   
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 رأس املال املستثمر 

 
 القيمة    البند  

  113,822 أصول متداولة   

  5,775 أصول ثابتة  

  17,500 مصروفات تأسيس  

  137,097 تكلفة االستثمار االولي    

  137,097 املجموع   

 

 

 

 مصادر التمويل 

 – يعتمد عليها املشروع هل يعتمد املشروع على " التمويل الذاتي  يوضح الهيكل التمويلي للمشروع مصادر التمويل الذي  

 ... "   -قروض البنوك التجارية   – املنح الحكومية  

 

 القيمة    البند  

  137,097 قيمة االستثمار   
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 الدراسة املالية 

الكاملة للمشروع فهي لها    ى الجدو االستثماري ركن اساس ي من دراسة   واإلقتصادية للمشروع املالية الجدوى  تعد دراسة

 وكيفية االستثماري، للمشروع األمثل  التمويلي الهيكل  وضع ومحددات الرشيد، االستثماري  القرار صناعة شأن اساس ي في

تقديرااليرادات املتوقعة واملصروفات املتوقعة واملقارنة بينهما للحصول على االرباح املتوقعة للمشروع خالل السنوات 

 املشاريع، وتقييم  املالية الجدوى  دراسة انجاز ألغراض  توفيرها يتعين التي واملعلومات  البيانات ن عمر املشروع وم  ىاالول

 عمره طوال للمشروع النقدية التدفقات وتقدير االستثماري  للمشروع املبدئي  االستثمار  تكلفة أهمها  من  والتي

 االستثماري  باملشروع الخاصة املالية القوائم  مختلف بإعداد القيام ثم  ومن  االقتصادي،

 

 القوائم املالية للمشروع 

يتم إعداد القوائم املالية عن طريق مجموعة من املختصين مع مراعاة كافة املبادىء املحاسبية املتعارف عليها والتي يتم 

 وتلك القوائم هي :
ً
 - العمل بها دوليا

 

 Income statementقائمة الدخل التقديرية  -1 

o  قائمة توضح نتيجة نشاط املشروع من ربح أو خسارة وذلك بمقابلة االيرادات باملصروفات املرتبطة بها

 خالل الفترة املحاسبية . 

 Balance Statementقائمة املركز املالي  - 2 

o  لجميع االصول  قائمة توضح الحالة املالية للمشروع خالل سنوات عمر املشروع و 
ً
تتضمن ملخصا

 والخصوم وحقوق امللكية للمشروع 

 Cash flowقائمة التدفقات النقدية  - 3 

o  هي قائمة توضح نتيجة النشاط االقتصادي الفعلية وقيمة التدفقات النقدية الداخلة والتدفقات

 التدفقات النقدية .  يالنقدية الخارجة للوصول لصاف

 االفتراضات واملبادىء املتبعة في إعداد القوائم املالية   

 مراعاة مبدأ املقابلة حيث يتم تحميل الفترة املحاسبية بما يخصها من املصروفات التي ساهمت بتحقيق اإليرادات  

 مبدأ االستحقاق حيث جميع اإليرادات واملصروفات التي تخص السنة تؤخذ في االعتبار .  

 ملبدأ االستحقاق.عدم استبعاد أي   
ً
 بند من بنود املوجودات أو املطلوبات وفقا

 العميل .  ىمبدأ االفصاح حيث يتم اإلفصاح عن كافة املعلومات التي تم التوصل إليها إل 
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 قائمة الدخل املتوقعة لخمس سنوات 

 
 متوسط 5 4 3 2 1 السنة  

   %100 %100 %100 %100 %100 الطاقة اإلنتاجية

  1,956,235  4,214,829  2,528,416  1,528,771  933,156  576,000 اإليرادات 

  19,562  42,148  25,284  15,288  9,332  5,760 %( 1خصم الترويج ومردودات )

  19,562  42,148  25,284  15,288  9,332  5,760 %( 1عموالت البيع )

  1,917,110  4,130,533  2,477,848  1,498,196  914,493  564,480 صافي اإليرادات

 التكاليف املتغيرة   

  1,109,069  2,371,971  1,407,319  857,335  543,679  365,040 تكاليف الخامات )أو قيمة املشتريات(

  195,623  421,483  252,842  152,877  93,316  57,600 مصاريف التسويق

  13,483  14,829  14,123  13,451  12,810  12,200 املصاريف اإلدارية

افق والطاقة   3,978  4,376  4,167  3,969  3,780  3,600 تكاليف املر

  3,978  4,376  4,167  3,969  3,780  3,600 تكاليف الصيانة والتأمين 

  0  0  0  0  0  0 مصروفات متنوعة أخرى 

  29,747  32,718  31,160  29,676  28,263  26,917 مصروفات احتياطية 

  1,355,878  2,849,753  1,713,778  1,061,276  685,627  468,957 اجمالي التكاليف املتغيرة 

  561,232  1,280,780  764,069  436,920  228,865  95,523 مجمل الربح

 التكاليف الثابتة  

اتب واألجور +   5الرو
ً
  66,672  126,960  110,400  96,000  0  0 % سنويا

  0  0  0  0  0  0 اإليجارات 

  3,500  0  0  0  0  17,500 مصاريف التأسيس

  578  578  578  578  578  578 إهالك األصول 

  70,750  127,538  110,978  96,578  578  18,078 إجمالي التكاليف الثابتة

  1,426,628  2,977,290  1,824,756  1,157,854  686,205  487,035 إجمالي التكاليف  

  490,482  1,153,242  653,092  340,342  228,288  77,446 إجمالي ربح التشغيل 

  0  0  0  0  0  0 رسوم خدمة بنكية

  490,482  1,153,242  653,092  340,342  228,288  77,446 صافي الربح قبل الضريبة والزكاة

  12,262  28,831  16,327  8,509  5,707  2,436 الزكاة

  264,126  677,818  363,051  158,156  119,650  1,954 صافي الربح 

  193,725  593,471  257,772  115,524  1,856  0 أرباح متراكمة أول السنة

  13,206  33,891  18,153  7,908  5,983  98 %(5توزيعات عاملين )

  5,556  10,580  9,200  8,000  0  0 مخصص مكافأة نهاية خدمة

  439,088  1,226,817  593,471  257,772  115,524  1,856 أرباح متراكمة أخر السنة 
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 قائمة التدفقات النقدية لخمس سنوات 

الخارجة والداخلة خالل العمر اإلفتراض ى للمشروع،والهدف  قائمة التدفقات النقدية هى بيان تقديرات التدفقات النقدية  

التدفقات النقدية للتعرف على مستوى الربحية املتوقعة فى   ياألساس ى من تقديرها هو حساب القيمة الحالية لصاف

 قبل أن يبدأ نشاطه. 
ً
 املشروع مقدما

 

 5 4 3 2 1 البند/السنة  

  894,484  458,071  253,779  120,383  113,822 رصيد النقدية أول السنة   

 التدفقات الداخلــة   

  4,130,533  2,477,848  1,498,196  914,493  564,480 املقبوضات النقدية   

  0  0  0  0  0 قروض   

  5,025,016  2,935,918  1,751,975  1,034,876  678,302 إجمالي التدفقات النقدية الداخلة   

 التدفقات النقدية الخارجة   

  2,371,971  1,407,319  857,335  543,679  365,040 تكلفة الخامات )أو قيمة املشتريات(  

اتب واألجور     126,960  110,400  96,000  0  0 الرو

  0  0  0  0  0 اإليجارات   

  421,483  252,842  152,877  93,316  57,600 مصاريف التسويق   

  14,829  14,123  13,451  12,810  12,200 املصاريف اإلدارية   

افق والطاقة      4,376  4,167  3,969  3,780  3,600 تكاليف املر

  4,376  4,167  3,969  3,780  3,600 تكاليف الصيانة والتأمين  

  0  0  0  0  0 مصروفات متنوعة أخرى  

  114,066  99,188  86,250  75,000  100,000 استثمارات رأسمالية   

  0  0  0  0  0 سداد القروض   

  VAT   13,345  37,043  55,638  105,549  185,631ضريبة القيمة املضافة املدفوعة  

  28,831  16,327  8,509  5,707  2,436 الزكاة  

  33,891  18,153  7,908  5,983  98 %(  5توزيعات عاملين ) 

  10,580  9,200  8,000  0  0 مخصص مكافأة نهاية خدمة  

  3,316,994  2,041,435  1,293,904  781,097  557,919 إجمالي التدفقات النقدية الخارجة   

  1,708,023  894,484  458,071  253,779  120,383 إجمالي رصيد النقدية  

  813,539  436,413  204,292  133,396  120,383 صافي رصيد النقدية   
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 املؤشرات والتحاليل املالية 

 

 العائد السنوي للمشروع 

 
 العائد السنوي  التكاليف  السنوية  اإليرادات السنوية السنة  

  77,446  487,035  564,480 السنة األولى   

  228,288  686,205  914,493 السنة الثانية   

  340,342  1,157,854  1,498,196 السنة الثالثة   

  653,092  1,824,756  2,477,848 السنة الرابعة   

  1,153,242  2,977,290  4,130,533 السنة الخامسة   

  490,482  1,426,628  1,917,110 املتوسط   

 

 

 

  ROI على االستثماراتالعائد 

 
 معدل العائد السنوي  التكلفة اإلستثمارية للمشروع العائد السنوي  السنة  

 %56  137,097  77,446 السنة األولى   

 %167  137,097  228,288 السنة الثانية   

 %248  137,097  340,342 السنة الثالثة   

 %476  137,097  653,092 السنة الرابعة   

 %841  137,097  1,153,242 السنة الخامسة   

 %358    490,482 املتوسط   

 

 

 نقطة التعادل للمشروع 

 

 

 املتوسط    السنة الخامسة    السنة الرابعة    السنة الثالثة    السنة الثانية    السنة األولى    بيان 

  70,750  127,538  110,978  96,578  578  18,078 التكاليف الثابتة  

  1,355,878  2,849,753  1,713,778  1,061,276  685,627  468,957 التكاليف املتغيرة   

  1,917,110  4,130,533  2,477,848  1,498,196  914,493  564,480 االيرادات الكلية   

 %13 % 10 % 15 % 22 %0 % 19 نقطة التعادل   
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 القيمة الحالية للتدفقات النقدية

 
 صافي التدفقات بالقيمة الحالية صافي التدفقات النقدية  مدفوعات تشغيلية مقبوضات نقدية السنة  

 5,706 6,561  557,919  564,480 السنة األولى   

 115,996 133,396  781,097  914,493 السنة الثانية   

 177,645 204,292  1,293,904  1,498,196 السنة الثالثة   

 379,489 436,413  2,041,435  2,477,848 السنة الرابعة   

 707,425 813,539  3,316,994  4,130,533 السنة الخامسة   

 1,386,262 1,594,201  7,991,348  9,585,549 املجموع   

 2,772,524  318,840  1,598,270  1,917,110 املتوسط   

 

 

 ملخص الدراسة املالية 

      137,097 اإلستثمار الكلي للمشروعتكلفة 

  5,775 تكلفة األصول الثابتة  1,917,110 متوسط اإليرادات 

 %29 نسبة مجمل الربح لإليرادات  1,426,628 متوسط املصروفات 

 %14 نسبة صافي الربح لإليرادات  264,126 متوسط صافي الربح 

 %358 معدل العائد على اإلستثمار  318,840 متوسط التدفقات النقدية

  1.1 فترة اإلسترداد )سنة(   561,232 متوسط مجمل الربح 

  1,386,262 صافي القيمة الحالية للمشروع  113,822 رأس املال العامل 

 %119 معدل العائد الداخلي للمشروع   17,500 مصروفات التأسيس 
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 تحليل الحساسية للمشروع 

تحليل الحساسية يعتبر أحد أساليب التحوط ضد املخاطرة ونختبر به أثر بعض التغيرات اإلقتصادية مثل التضخم أو  

 الركود على القوائم املالية و املؤشرات العامة للمشروع .  

 % 10تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل اإليرادات بنسبة  

 %(  10 -اإليرادات )   %( 10اإليرادات  ) +  %( 10 - التكاليف )  %( 10التكاليف ) +   السنة الخامسة    قائمة الدخل  

  3,717,480  4,543,586  4,130,533  4,130,533  4,130,533 االيرادات  

  2,849,753  2,849,753  2,564,778  3,134,728  2,849,753 تكاليف التشغيل   

  867,727  1,693,833  1,565,755  995,805  1,280,780 مجمل الربح  

  127,538  127,538  127,538  127,538  127,538 مصروفات ثابتة  

  740,189  1,566,296  1,438,218  868,267  1,153,242 صافي الربح  

 %540 %1142 %1049 %633 %841 معدل العائد على اإلستثمار  

 

 % 15تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل اإليرادات بنسبة  

 %(  15 -اإليرادات )   %( 15اإليرادات  ) +  %( 15 - التكاليف )  %( 15التكاليف ) +   السنة الخامسة    قائمة الدخل  

  3,510,953  4,750,113  4,130,533  4,130,533  4,130,533 االيرادات  

  2,849,753  2,849,753  2,422,290  3,277,216  2,849,753 تكاليف التشغيل   

  661,200  1,900,360  1,708,243  853,317  1,280,780 مجمل الربح  

  127,538  127,538  127,538  127,538  127,538 مصروفات ثابتة  

  533,662  1,772,822  1,580,705  725,779  1,153,242 صافي الربح  

 %389 %1293 %1153 %529 %841 معدل العائد على اإلستثمار  

 

 % 20تحليل الحساسية في حالة زيادة وتقليل اإليرادات بنسبة  

 %(  20 -اإليرادات )   %( 20اإليرادات  ) +  %( 20 - التكاليف )  %( 20التكاليف ) +   السنة الخامسة    قائمة الدخل  

  3,304,426  4,956,639  4,130,533  4,130,533  4,130,533 االيرادات  

  2,849,753  2,849,753  2,279,802  3,419,704  2,849,753 تكاليف التشغيل   

  454,673  2,106,886  1,850,730  710,829  1,280,780 مجمل الربح  

  127,538  127,538  127,538  127,538  127,538 مصروفات ثابتة  

  327,136  1,979,349  1,723,193  583,292  1,153,242 صافي الربح  

 %239 %1444 %1257 %425 %841 معدل العائد على اإلستثمار  
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 االستثماري  القرار ملخص

اقع دراستنا للمشروع من حيث الجوانب التسويقية والفنية واملالية يتضح لنا أن املشروع  يحقق من و

جدوى إقتصادية مالم تؤثر عليه عوامل خارجية قاهرة مثل جائحة كرونا وننصح باإلستثمار باملشروع ملا  

 .يحققه من أرباح ويعتبر من أفضل البدائل املتاحة ملتوسط رأس املال املتاح 

 

 الدائم  بالتوفيق التمني خالص  مع

 ،،،  التوفيق ولي وهللا

 

 

 لإلستشارات القيمة إبتكار

 صالح  بن  محمد / املستشار                
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