
 
 
 
 
 

 

Ramallah – Tel.: +970-(0)2-2977010/11-30, QMR Ext.:1624, Fax: +970-2-2981207, P.O.Box 1629, Palestine 
E-mail: info@met.gov.ps , www.mne.gov.ps 

           IN-F01-02 Page: 1/4 

 دولـــــة فلسطــــــــــين
 يــاد الوطنــوزارة االقتص

State of Palestine 

Ministry of National Economy 

 

 
 دراسة مال�ة أول�ة 

 

 

 إعداد الدراسةتار�خ 
 

 رقم الملف
    

 

   عمر المصنع : مصنع قائم ☐  مشروع جديد ☐ وضع المشروع / المصنع :

   الصناعي :القطاع    اسم المشروع / المصنع :

 

 لالتصال والمتا�عة معلومات 

 شخص االتصال :
 (المالك او المفوض �التوق�ع عن المشروع / المصنع )

  
 

    المنطقة :   المحافظة :

 تجمع بدوي ☐ مخ�م ☐ قر�ة ☐ مدينة ☐ التجمع السكاني :

   : ص. ب   العنوان :

   المحمول :   الهاتف :

    البر�د االلكتروني :
 

 :فكرة المشروع األساس�ة 
  

 

 مبررات اخت�ار هذه الفكرة :
  

 �المعلومات التقدير�ة المتوقعة للمشروع الجديد.و يتم تعبئة الب�انات الحق�ق�ة في حال المشروع القائم، 

   :عدد العاملين في المشروع     اسم القائم على إدارة المشروع :

  مستأجر ☐ ملك ☐ طب�عة مبنى المشروع :

    الق�مة اإلجمال�ة للمشروع ($) :
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 : يتم تعبئة الب�انات التال�ة في حال المشروع القائم فقط

  ال ☐ نعم ☐ المشروع مسجل لدى جهة رسم�ة أخرى :

   رقم التسجيل :   جهة التسجيل :
 

    : العملة التأس�س (الموجودات واالصول الثابتة وراس المال العامل)ب�انات تكاليف 

 التكلفة اإلجمال�ة (المالحظات او اال�ضاحات) األصل  الرقم

     رضاأل 1

     الم�اني والعقارات 2

     اآلالت والمعدات 3

     التجهيزات المختلفة كالبنى التحت�ة والتمديدات 4

     الرخص واالذونات 5

     الد�كورات واالثاث 6

     االستشارات الهندس�ة والمال�ة 7

     خلو الرجل 8

     راس المال العامل األولي 9

     س�ارات ووسائل النقلال 10

     أخرى 11

   المجموع 
 اليت حيتاجها املشروع من أجل اإلنشاء األويل أو اإلضافات املستقبلية.مالحظة : األصول او املوجودات هي تلك 

 اشهر.  6-3راس املال العامل األويل هو نقد حيتاجه املشروع اجلديد من أجل دفع املصاريف التشغيلية يف الفرتة االوىل للتشغيل ومتتد عادة بني            
 

   : العملة المشتر�ات الخاصة �مدة سنة)تكلفة المواد األول�ة خالل فترة (يتم حساب 

 التكلفة اإلجمال�ة سعر الوحدة الكم�ة الوحدة المشتر�ات من المواد األول�ة الرقم

1           

2           

3           

4           

5           

   المجموع 
 مالحظات : املشرتتت وتشلل املواد ااا  اااصة بلتصنيع واملواد شبه املصنعة الداخلة يف التصنيع 
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 المبلغ التوض�ح االهتالك الرقم

   % من الق�مة االصل�ة5 اهتالك الم�اني والمنشآت 1

   % من الق�مة االصل�ة10 اهتالك المعدات واآلالت 2

   % من الق�مة االصل�ة10 والتمديداتاهتالك البنى التحت�ة  3

   % من الق�مة االصل�ة10 اهتالك األثاث والد�كور 4

   % من الق�مة االصل�ة20 اهتالك الس�ارات ووسائل النقل 5

   % من الق�مة األصل�ة20 اهتالكات اخرى 6

   مجموع االهتالكات 
 
 

   العملة : في السنة) :مصار�ف التشغيل (يتم حساب تلك المصار�ف 

 اال�ضاحات التكلفة اإلجمال�ة المصروف الرقم

     أجور ورواتب 1

2 
الفواتير من الكهر�اء والم�اه والهاتف والمحمول 

 واالنترنت
    

     الدعا�ة والتسو�ق 3

     النقل والمحروقات 4

5 
 ص�انة وتصل�ح ( للم�اني، واآلالت، ووسائل

 النقل واألثاث)
    

     القرطاس�ة والض�افة 6

     التالف من ال�ضائع المنتجة 7

     إيجار (المبنى واألرض) 8

     فوائد على القروض 9

     تكاليف الدعا�ة والتسو�ق 10

     مصار�ف طواريء 11

     مصار�ف أخرى 12

    : للمصروفات المجموع اإلجمالي 
 
 

   : العملة اإليرادات (يتم حساب المب�عات خالل سنة)
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 إجمالي المب�عات الوحدة سعر اإلنتاج كم�ة اسم السلعة الرقم

1         

2         

3         

4         

5         

   (ق�مة المب�عات الكل�ة) : المجموع 
 
 

 انقر هنا لإلدخال : العملة حساب الر�ح�ة على أساس سنوي او موسمي   

 الكم�ة / الق�مة البند الرقم

   إجمالي المب�عات 1

   تكلفة المواد األول�ة خالل فترة 2

   المصار�ف = المصار�ف التشغيل�ة + مجموع االهتالكات 3

   المصار�ف -تكلفة المواد األول�ة  –الر�ح اإلجمالي = المب�عات  4

   نس�ة الضر��ة xق�مة الضر��ة = المب�عات  5

   ق�مة الضر��ة –الر�ح الصافي = الر�ح اإلجمالي  6

   (%) هامش الر�ح الصافي = الر�ح الصافي / ق�مة المب�عات للفترة 7

   الواحدة = ق�مة المب�عات للفترة / عدد الوحدات الم�اعة للفترةمعدل سعر ب�ع الوحدة  8

   معدل التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة = التكاليف المتغيرة / عدد الوحدات المنتجة للفترة 9

   التكاليف الثابتة = مجموع المصار�ف التي يتم دفعها في الفترة سواء تم التشغيل أم لم يتم 10

   معدل التكاليف المتغيرة للوحدة الواحدة) –كم�ة التعادل = التكاليف الثابتة /(السعر  11

   السعر xق�مة التعادل = كم�ة التعادل  12

   x 100%العائد على راس المال المستثمر = (الر�ح الصافي / إجمالي راس المال المستثمر)  13
 

 مصادقة معد الدراسة المال�ة
 التار�خ التوق�ع الشخص معد الدراسةاسم 
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