
 

 

 

   

 اسم المدرسة: مدرسة الفردوس الدولیة

 العنوان: الفیوم الدائرى الدولى مدخل بحیرة قارون

 المساحة: 7350متر

  اعداد:اكادیمیة اشراقة

 

  فكرة المشروع تتلخص بإنشاء مدرسة خاصة دولى  متكاملة في محافظة الفیوم، لتخدم القطاع
 التعلیمي في المحافظة والعمل على رفع مستوى الوعي ألبناء للمنطقة, حیث ستكون شاملة

 لجمیع مراحل التعلیم من مرحلة ریاض األلطفال الى مرحلة الثانویة.

  و بناء على الحصة السوقیة المقترحة واالسعار والتي سنعرضها فیما بعد بالتفصیل, التي تم
 اعتمادها من قبل المشروع المقترح،

  بلغت االیرادات المتوقعة ,  53890000 $ خالل السنة االولى من عمر المشروع وترتفع
  تدریجیًا إلى

   خالل السنة العاشرة       62305000

 وتبلغ فترة استرداد مبلغ رأس المال خمسة سنوات وبمعدل عائد داخلي یساوي 22.66
 %باإلضافة الى توفیر 222 فرصة عمل البناء المحافظة.

  ویبین الجدول التالي المؤشرات االقتصادیة للمشروع
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     __جدول1 المؤشرات االقتصادیة

 البیان 
 مجمل كلفة إال ستثمار 10624500

 معدل العائد الداخلي ) 45%
 فترة إالسترداد 2.2
 فرص العمل التي سیوفرها المشروع 222

  توقعات إالیرادات السنویة 62365000
 متوسط صافى الربح السنوى 60073700

 

 

  الفیوم هي إحدى المحافظات التي تقع في قلب مصر بین الدلتا وإقلیم الصعید، وتحدیدًا في
 الصحراء الغربیة على بعد 92 كم من جنوب غرب مدینة القاهرة، وتبلغ مساحة المحافظة

 الكلیة 6,068.70 كم²، فالمحافظة محاطة بالصحراء من جمیع الجهات ما عدا الجهة الجنوبیة
 الشرقیة، حیث تتصل مع محافظة بني سویف إحدى محافظات إقلیم الصعید، وتضّم محافظة

 الفیوم خمسة مراكز إداریة وهي: مدینة الفیوم، وسنورس، وإطلسا، وطامیة، وإبشواي،
 باإلضافة إلى 49 وحدًة محلیة قرویة، و159 قریًة. تضاریس محافظة الفیوم تلقب محافظة

 الفیوم بمصر الصغرى، فهي صورٌة مصغرة لكّل ما تحتویه مصر من تضاریس مختلفة، وعلى
 أرض الفیوم توجد البحیرات وأهمها بحیرة وادي الریان العذبة، وبحیرة قارون المالحة، وهي

 من أقدم البحیرات في العالم، وتتمیز كذلك بالطبیعة الخضراء، واألراضي الصحراویة، حیث
 تتنوع على أراضیها الحیاة الریفیة والساحلیة والبدویة، ویوجد فیها الكثیر من أنواع الحیاة

 البریة؛ ألّنها تختلف في منسوبها األرضي ففي الجهة الشمالیة ینخفض منسوبها إلى 42 مترًا
 تحت سطح البحر، وفي الجنوب تنخفض نحو مترین تحت مستوى سطح البحر، واختالف

 منسوب األرض یعمل على دفع المیاه بقوة لتدور بها سواقي وطواحین الماء. الموارد
 االقتصادیة في محافظة الفیوم الزراعة: تتمیز الفیوم بأراضیها الخصبة التي تكّون الترسبات
 الطینیة من فیضان نهر النیل، كما تتوفر فیها المیاه التي تستخدم في ري المزروعات، مثل:
 میاه بحر یوسف، ومن أهم المحاصیل الزراعیة التي تنتجها المحافظة هي: القطن، والقمح،

 واألرز، والبرسیم، والذرة الشامیة. الصناعة: هناك الكثیر من المنشآت الصناعیة التي تعتمد
 على المنتجات الزراعیة وعلى األیدي العاملة، ومن أهّم الصناعات في المحافظة، هي: صناعة
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 الورق، وصناعة مواد البناء، والغزل والنسیج، والثالجات، ومصانع الثلج، ومصانع تعبئة
 المیاه المعدنیة، ومضارب األرز، ومطاحن الغالل. الثروة السمكیة: ال شّك في أّن هذه المحافظة

 هي مصدر الثروة السمكیة في مصر، فهي تضم 90 ألف فداٍن من المسطحات المائیة التي
 تحتوي على األسماك، وأهمها بحیرة قارون، ووادي الریان، كما تنتشر فیها الكثیر من المزارع
 السمكیة الستغالل األراضي التي ال تصلح للزراعة. السیاحة في محافظة الفیوم تتنوع السیاحة
 في محافظة الفیوم بین السیاحة البیئیة واآلثار التاریخیة، ومن أهّم معالم السیاحة فیها بحیرة
 قارون، وبحیرة وادي، التي تعتبر مركزًا لجذب السیاح لالستمتاع بالمیاه وصید السمك، كما
 تُعّج المحافظة باآلثار التاریخیة التي تركتها الكثیر من الحضارات القدیمة ونذكر منها: اآلثار

 الفرعونیة: وتضم منطقة جزرة، وهرم سیال، ومعبد قصر الصاغة، وهرم هوارة، وهرم
 االهون، ومقبرة مكت. اآلثار الرومانیة: وتضم مدینة أم األثل، وآثار فیالدلفیا، ومعبد مدینة
 ماضي، ومعبد قصر قارون. اآلثار اإلسالمیة: تضم المسجد المعلق، ومسجد قایتباي، وقبة

 ومئذنة مسجد الشیخ علي الروبي

 . 

مركزاطسا  مركزابشواى

مركزسنورس  مركزالفیوم

مركزیوسف الصدیق  مركز طامیة

 السكان
 

 یقدر عدد سكان الفیوم بحوالى 2.7 ملیون نسمة. ویتركز حوالي ربع عدد سكان المحافظة في
 مدینة الفیوم حیث یبلغ تعدادها 566,164 نسمه وفقا لتقدیرات عام 1996. وبذلك فهم یمثلون

 5,28% من جملة سكان المحافظة بل أن مدینة الفیوم تكاد تقترب بعدد سكانها من مجموع
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 قرى ومركز الفیوم
 

 ویحتل مركز ابشواى العدد األكبر بین مراكز المحافظة من حیث عدد السكان حیث یبلغ عدد
 سكانه 764,450 نسمة أي بنسبة 5ر22% من مجموع السكان یلیه مركز إطسا 280,393

 نسمه بنسبة 19%، وتحتل سنورس المركز الثالث من حیث عدد السكان حیث یبلغ عدد
 سكانها 672,332 نسمه بنسبة 16.7% ویأتي مركز الفیوم في المركز الرابع حیث یسكنه

 200,305 نسمة بنسبة 15% فمدینة الفیوم 964,290 نسمه بنسبة 14.5% وتحتل طامیة
 الترتیب السادس حیث یبلغ عدد سكانها 247,001 نسمه بنسبة %12

 
 ویمثل سكان الحضر نسبة 4ر22% من مجموع السكان حیث یبلغ عددهم 446,972 نسمة

 مقابل 1,909وبالنسبة للتركیب العمرى للسكان فان اإلحصاءات تشیر إلى أن نسبة السكان في
 فئة العمر الوسطى (15-19 عاما) وهي نسبة العمل واإلنتاج قد ارتفعت من 48.2% إلى عدد

 السكان عام 1986 إلى نسبة 54% عام 1996 وتعتبر الفیوم واحه خضراء وتتمیز بسیاحة
 الیوم الواحد وتقع بها سواقى الهدیر الشهیرة والجامع المعلق وجامع قایتباى ومسجد الروبى

  وبه مقام على الروبى

 تنقسم المحافظة إلى عدد 6 مراكز إداریة هي

 یوسف اجمالى
 الصدیق

 المركز الفیوم سنورس ابشواى اطسا طامیه

 عددالمدن 1 1 1 1 1 1 6
 عدداالحیاء 4 - - - - - 4

 عددالوحدات 13 12 7 12 10 7 61
 المحلیة

 عددالقرى 40 24 18 49 20 18 169
 عددالعزب 463 253 166 414 419 196 1911

 

 
 

  مكونین رئیسیین : معدل القراءة والكتابة، ونسبة القید بمراحل التعلیم. ومعنى ذلك
 حدث تحسن في المستوى التعلیمى األدنى في المحافظة ما بین عام 1998 – 2001 بنسبة 8.1

% 
 المحافظة متأخرة عن متوسط تقدیر الجمهوریة بنسبة 17.9 % وتأتى األخیرة في الترتیب
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 بین محافظات الجمهوریة.
 نسبة االمیة هي الفرق المكمل لنسبة 100 %، وبالتالى فانها تبلغ في المحافظة 25.3 %

  لذا فهى بحاجة ماسة للمشاریع التعلیمیة وارض خصبة لالستثمار

 تضم المحافظة منشآت تعلیمیة لجمیع المراحل التعلیمیة سواء االبتدائي أو اإلعدادي أو
 الثانوي أو الجامعي. وتتنوع المنشآت الخاصة بالتعلیم ما قبل الجامعي ما بین حكومیة
 (حكومیة عربي/رسمیة عربي/رسمیة للغات/رسمیة متمیزة للغات)، خاصة (عربي/لغات)،
 وأزهریة. أما التعلیم الثانوي فیمتد لمدة 3 سنوات ما بین أنظمة العام والخدمات والتعلیم
 الفني/المهني الذي تتوزع مدارسه ما بین (زراعي/تجاري/صناعي) بجانب وجود نظام
  الخمس سنوات للتعلیم  الصناعي. وبالنسبة للتعلیم الجامعي فیقع بالمحافظة

 یوجد بها جامعة الفیوم تضم 14 كلیة (التربیة، الزراعة، الهندسة، الخدمة االجتماعیة، دار
 العلوم، العلوم، السیاحة والفنادق، التربیة النوعیة، اآلثار، الطب، اآلداب، الحاسبات

 والمعلومات، ریاض األطفال، التمریض  ومعهد دول حوض النیل

 وإدراكا لقیمة المشاریع والمؤسسات متناهیة الصغر والصغیرة والمتوسطة ومساهمتها في دفع

 عجلة النمو االقتصادي، قمنا بوضع وتطویر خطة  استراتیجیة لتشجیع ریادة أالعمال وتنمیة

 المشاریع التعلیمیة من مدرسة وخدمات تعلیمیة ملحقة بها ،أالمر الذي یدلل على مدى التزام في

  تعزیزتنمیة القطاع الخاص واالستفادة من رأس المال وتوظیف االمكانیات

 . 

 

  المشروع یتضمن تأسیس مدرسة دولى متكاملة في محافظة الفیوم وذلك بسبب تزاید اعداد الطلبة

 و الطلب على المدارس الخاصة في المحافظة، خاصة هذه المدرسة ستكون فریدة من نوعها سواء

 في الخدمات او التعلیم، حیث ستحتوي على معلمین أكفاء ذات خبرة عالیة في قطاع التدریس، و

 ستشمل على مرحلة ریاض االطفال والمرحلة االساسیة والثانویة، حیث تقدر المساحة االجمالیة

 للمشروع  21000م:تشمل المدرسة والعدید من المشاریع التى تخدم العملیة التعلیمیة ویقدر

 المساحة الفعلیة لالبنیة التعلیمیة 7350م محتویة على غرف صفیة وادارة، مستودعات، مكتبة،

 غرفة موسیقى و مختبرات للحاسوب  والعلوم، وساحتین داخلیة وخارجیة،وحمام سباحة واسطبل

  خیل باإللضافة الى المالعب
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  یهدف المشروع المقترح الى ما یلي

   توفیر خدمات تعلیمیة بمستوى جید للمحافظة

     زیادة المستوى التعلیمي والوعي الثقافي البناء المنطقة

    خلق فرص عمل البناء المحافظة وتحسین المستوى المعیشي واالجتماعي للعاملین في المشروع

    تشجیع االستثمار في القطاع التعلیمي وتحقیق عائد جید لصاحب المشروع

 

 

  سیعمل المشروع المقترح على إنشاء مدرسة خاصة متكاملة في محافظة الفیوم، حیث ستكون

 مجهزة بكافة الخدمات التعلیمیة والمعدات واالجهزة الحدیثة لتكون مواكبة للعصر وتكون مدرسة

 فریدة من نوعها داخل المحافظة
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  ستشمل المدرسة جمیع المراحل التعلیمیة، حیث تتضمن مرحلة ریاض االطفال والتي تحدد من

 عمر 4 سنوات إلى عمر 6 سنوات، وتشمل المرحلة االساسیة والتي تحدد من عمر 6 سنوات الى

 عمر الثانى عشر )أي من صف االول ولغایة الصف السادس  كذلك المرحلة االعدادیة ( باإلضافة

  لوجود المرحلة الثانویة

 

.  

 

  یستهدف المشروع أبناء المحافظة بشكل عام وبشكل خاص الطالب الذین تتراوح اعمارهم ما بین

 (4-18) الن المحافظة تفتقر لمدرسة دولیة  قویة في التعلیم
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  یبلغ عدد سكان محافظة الفیوم  حوالي 3315000 نسمة.  كما جاء بآخر دراسة أجرتها دائرة

 االحصاءات العامة ،

  ویبلغ عدد الطالب قرابة 981000منهم200000 موزعین على المدارس الخاصة.

  بالغ مؤشر نسبة التسرب في المدارس في محافظة الفیوم6% وهو أعلى نسبة التسرب من

  المدارس على مستوى المحافظات

 بلغ نسبة النجاح في الثانویة العامة في محافظة   33 %وهو ادنى من نسبة النجاح في الثانویة

  العامة على مستوى الجمهوریة

  وبلغت نسبة االمیة في محافظة الفیوم الحد االعلى على مستوى المحافظات

 جمیع المؤشرات أعاله تدل على وجود حاجة القامة مشاریع تعلیمیة إضافیة

 

  تمثل السیاسة التسعیریة عنصرا هاما من عناصر المزیج التسویقي، یحدد إلى مدى بعید قدرة

 المشروع على جذب الشرائح المستهدفة. وبحسب دراسةاالسعار للمدارس الخاصة في المحافظة

 وبالتناسب مع الخدمات المقدمة، وجد أن اسعار في المدارس الخاصة في المحافظة تتراوح كالتالي

 جدول متوسط االسعار فى المدارس الدولى بمحافظة الفیوم

 المرحلة تمهیدى ابتدائى اعدادى ثانوى
 المصاریف 2000$ 3000$ 6000$ 8000$

 

  وبناء على ذلك تم تحدید أسعار االقساط المقترحة كالتالي تم افتراض معدل رسوم االشتراك في

 الباص 1000$ بالسنة لكافة الصفوف والمسافةأما فیما یخص االقساط المتوقعة للمدرسة مع بدایة

 تشغیلها فإن الجدول التالي یبین االسعار

 اجمالى
 مصاریف

 المرحلة

  عدداالقساط قیمة القسط اجمالى

 باص 2 500$ 1000$ 
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 إقامة فندقیة 4 200$ 800$ 
 3وجبات 4 200$ 800$ 

 تمهیدى 3 1000-500  2000
 ابتدائى 4 1000-500  3000
 اعدادى 4 2000-1000  6000
 ثانوى 4 2000  8000

 

 

 الحصة السوقیة المتبعة من خالل دراسة المشروع والمقارنة مع المدارس االخرى، تم افتراض

  معدل إستیعاب الصف الواحد

 لكل صف من كامل الطاقة االستیعابیة للمدرسة لتمثل هذه النسبة الصف التاسع الى الصف الثاني

 ثانوي، حیث ترجع سبب الزیادة الى حاجة المحافظة الى مدرسة ثانویة خاصة تمتلك كادر تعلیمي

  ذو خبرة عالیة اسلوب تدریس  متقن وبإعتبار أن المدرسة یوجد فیها

 والطاقة االستیعابیة للمدرسة منِ  ثم افتراض بأن تكون نسب االشغال خالل سنوات العشر االولى

  من بدایة المشروع كما بالجدول

 نسبة عدد الطالب من كامل عدد الطالب
 الطاقة االستیعابیة

 نسب الطالب وعدداالشغال
 الكلى

1200 65% 2019 
1300 70% 2020 
1400 75% 2021 
1500 80% 2022 
1600 85% 2023 
1700 85% 2024 
1800 90% 2025 
1900 95% 2026 
2000 95% 2027 
2200 100% 2028 
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  االیرادات السنویة المتوقعة للمشروع تعتمد إیرادات المدرسة بشكل رئیسي على أقساط الطلبة

 وإشتراكهم بالباص، باإلضافة الى إیرادات اخرى

  تتكون إیرادات أالقساط السنویة من مجموع أالقساط للطالب في المدرسة -وهو عبارة عن

 مجموع عدد الطالب لكل صف مضروبا بقیمة القسط المخصص له- مع أالخذ بعین إالعتبار

 الزیادة السنویة على االقساط و المواصالت بنسة 1 %عن السنة التي تلیها

  أما بالنسبة إلیراد اشتراك الباص،

  تم افتراض بان عدد الطالب المشتركین یشكلون 20 %من مجموع عدد الطالب وعلیه تصبح قیمة

 االیرادات من الباص عبارة عن مجموع عدد طالب المدرسة مضروب ب 20 %نسبة اشتراك

 الطالب في الباص في قیمة اشتراك الباص. والجدول التالي یبین ایرادات المدرسة من االشتراك

  بالباص
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 االیرادات من الوجبات
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 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل عام2019

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
150000 2000$ 75 KG1 
187500 2500 75 KG2 
 الصف االول 100 3000$ 300000
 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
 الرابع 100 4000 400000
 الخامس 100 4500 450000
 السادس 100 5000 500000
 االعدادى االول 75 6000 450000
 االعدادى الثانى 75 6500 487500
 االعدادى الثالث 75 7000 525000
 الثانوى االول 50 8000 400000
 الثانوى الثانى 50 8000 400000
 الثانوى الثالث 50 8000 400000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2019 =  لعدد1200طالب  =53050000

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل عام2020

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
150000 2000$ 75 KG1 
187500 2500 75 KG2 
 الصف االول 100 3000$ 300000
 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
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 الرابع 100 4000 400000
 الخامس 100 4500 450000
 السادس 100 5000 500000
 االعدادى االول 75 6000 450000
 االعدادى الثانى 75 6500 487500
 االعدادى الثالث 100 7000 700000
 الثانوى االول 75 8000 600000
 الثانوى الثانى 75 8000 600000
 الثانوى الثالث 75 8000 600000

 

  إجمالى إیرادات مصاریف عام 2020 =  لعدد1300طالب  =53825000

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2021عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
150000 2000$ 75 KG1 
187500 2500 75 KG2 
 الصف االول 100 3000$ 300000
 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
 الرابع 100 4000 400000
 الخامس 100 4500 450000
 السادس 100 5000 500000
 االعدادى االول 75 6000 450000
 االعدادى الثانى 100 6500 650000
 االعدادى الثالث 100 7000 700000
 الثانوى االول 100 8000 800000
 الثانوى الثانى 100 8000 800000
 الثانوى الثالث 100 8000 800000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2021 =  لعدد1400طالب  =54587500

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل2022 عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
200000 2000$ 100 KG1 
250000 2500 100 KG2 
 الصف االول 100 3000$ 300000
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 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
 الرابع 100 4000 400000
 الخامس 100 4500 450000
 السادس 100 5000 500000
 االعدادى االول 100 6000 600000
 االعدادى الثانى 100 6500 650000
 االعدادى الثالث 100 7000 700000
 الثانوى االول 100 8000 800000
 الثانوى الثانى 100 8000 800000
 الثانوى الثالث 100 8000 800000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2022 =  لعدد1475طالب  =55225000

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2023عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
200000 2000$ 100 KG1 
250000 2500 100 KG2 
 الصف االول 100 3000$ 300000
 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
 الرابع 100 4000 400000
 الخامس 100 4500 450000
 السادس 100 5000 500000
 االعدادى االول 100 6000 600000
 االعدادى الثانى 125 6500 812500
 االعدادى الثالث 125 7000 875000

 الثانوى االول 125 8000 1000000
 الثانوى الثانى 125 8000 1000000
 الثانوى الثالث 125 8000 1000000

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2023 =  لعدد1600طالب  =56162500

  جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2024 عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
200000 2000$ 100 KG1 
250000 2500 100 KG2 
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 الصف االول 100 3000$ 300000
 الثانى 100 3500$ 350000
 الثالث 100 3500 350000
 الرابع 125 4000 500000
 الخامس 125 4500 522500
 السادس 125 5000 625000
 االعدادى االول 125 6000 750000
 االعدادى الثانى 125 6500 812500
 االعدادى الثالث 125 7000 875000

 الثانوى االول 125 8000 1000000
 الثانوى الثانى 125 8000 1000000
 الثانوى الثالث 125 8000 1000000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2024 =  لعدد1700طالب  =58560000

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2025عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
200000 2000$ 100 KG1 
312500 2500 125 KG2 
 الصف االول 125 3000$ 375000
 الثانى 125 3500$ 387500
 الثالث 125 3500 387500
 الرابع 125 4000 500000
 الخامس 125 4500 522500
 السادس 125 5000 625000
 االعدادى االول 125 6000 750000
 االعدادى الثانى 125 6500 812500
 االعدادى الثالث 125 7000 875000

 الثانوى االول 125 8000 1000000
 الثانوى الثانى 125 8000 1000000
 الثانوى الثالث 125 8000 1000000

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2025 =  لعدد1800طالب  =58872500

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2026عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
250000 2000$ 125 KG1 
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312500 2500 125 KG2 
 الصف االول 125 3000$ 375000
 الثانى 125 3500$ 387500
 الثالث 125 3500 387500
 الرابع 125 4000 500000
 الخامس 125 4500 522500
 السادس 125 5000 625000
 االعدادى االول 125 6000 750000
 االعدادى الثانى 125 6500 812500
 االعدادى الثالث 125 7000 875000

 الثانوى االول 150 8000 1200000
 الثانوى الثانى 150 8000 1200000
 الثانوى الثالث 150 8000 1200000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2026 =  لعدد1900طالب  =59522500

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل2027 عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
250000 2000$ 125 KG1 
312500 2500 125 KG2 
 الصف االول 125 3000$ 375000
 الثانى 125 3500$ 387500
 الثالث 125 3500 387500
 الرابع 125 4000 500000
 الخامس 125 4500 522500
 السادس 150 5000 740000
 االعدادى االول 150 6000 812500
 االعدادى الثانى 150 6500 975000
 االعدادى الثالث 150 7000 950000

 الثانوى االول 150 8000 1200000
 الثانوى الثانى 150 8000 1200000
 الثانوى الثالث 150 8000 1200000

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2027 =  لعدد2000طالب  =60135000

 جدول ایرادات المصاریف لجمیع المراحل 2028عام

 المرحلة العدد المصاریف اجمالى الدخل
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350000 2000$ 175 KG1 
437500 2500 175 KG2 
 الصف االول 175 3000$ 525000
 الثانى 175 3500$ 562500
 الثالث 125 3500 387500
 الرابع 125 4000 500000
 الخامس 125 4500 522500
 السادس 150 5000 740000
 االعدادى االول 150 6000 812500
 االعدادى الثانى 150 6500 975000
 االعدادى الثالث 150 7000 950000

 الثانوى االول 150 8000 1200000
 الثانوى الثانى 150 8000 1200000
 الثانوى الثالث 150 8000 1200000

 

 إجمالى إیرادات مصاریف عام 2028 =  لعدد2200طالب  =60685000

 جدول االیرادات السنویة المتوقعة

 مجموع
 االیرادات

 ایرادات ایرادات االقامة
 الوجبات

 ایرادات ایرادات الباص
 المدرسة

 فرضیات
 االسعار

53890000 240000 240000 360000 53050000 2019 

54845000 300000 300000 420000 53825000 2020 

55637500 300000 300000 450000 54587500 2021 

56345000 320000 320000 480000 55225000 2022 

57352500 340000 340000 510000 56162500 2023 

59820000 360000 360000 540000 58560000 2024 

60202500 380000 380000 570000 58872500 2025 

60922500 400000 400000 600000 59522500 2026 

62365000 460000 460000 690000 60135000 2027 

62305000 480000 480000 720000 60685000 2028 
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  یهدف هذا الجزء إلى توضیح

  المواصفات  الفنیة للمشروع إضافة الى تقدیر واستعراض أهم بنود التكالیف االستثماریة

 والتشغیلیة إعتمادا على نتائج الدراسة السوق

 یشمل التحلیل الفني شرح ووصف عام لجوانب المشروع ومكوناته باإلضافة الى حساب

 المستلزمات إالنشائیة والتشغیلیة للمشروع مع تحدید المواصفات العامة التي بنیت علیها التكالیف،

 طبقا لتقدیرات الفریق الفني.

  

  یحتاج هذا  المشروع  الى مدیرعام للمدرسة یشرف على كافة االمور التربویة والتعلیمیة،

 باإلضافة الى الكادر التعلیمي المؤهل بشكل دولى وإالداري  المطلوب  الذي یتناسب مع حجم

 المدرسة من معلمین ومرشدین اجتماعیین ومدیرمالي ومحاسب یدیرامور المدرسة المالیة وطبیب

 وعمال نظافة للمحافظة على نظافة جمیع مرافق المدرسة.

  یمثل الجدول التالي توزیع الموظفین وعددهم في المدرسة

 

 المسمى الوظیفى العدد
 مدیر مدرسة 1
 سكرتاریا 1
 مدیر مالي 1
 محاسب 1

 عمال نظافه 10
 سائق 10

 حارس 2
 طبیب 1

 معلمین 30
 مرشد اجتماعي 1
 فنى معمل 1
 مدرب 4

 موظفین ادارى 10
 طباخ 1

 مجموع 74
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  وفیما یلي الوصف الوظیفي للعاملین في المشروع

  مدیر مدرسة: االشراف المباشر على سیر العملیة التعلیمیة واالطمئنان على الحالة الصحیة

 للتالمیذ خالل الیوم الدراسي وتنفیذ المنهج الدراسي

  والمحافظة على مستوى مناسب من النظافة العامة في كافة مرافق المدرسة، متابعة غیاب وتأخر

 الموظفین، و مقابلة أولیاء االمور في الحاجات الضروریة باالضافى الى متابعة أعمال الصیانة

  بالمدرسة بصفة مستمرة والتنسیق مع جهة االختصاص بذلك.

 سكرتاریا: یقوم سكرتیر المدرسة بأعمال السكرتاریة واستالم ما یرد إلى ومعامالت وعرضها

 على مدیر المدرسة واتخاذ

  االلزم حیالها وفق توجیه المدیر و متابعة المكاتبات الصادرة من المدرسة وطباعتها ومتابعة

 صدورها، أیضا یقوم بجمیع االعمال المكتبیة التي تدعم الكادر االداري بالمدرسة من تصویر

  وتصمیم وطباعة وخالفه.

 مدیر مالي: تحدید االهداف التنظیمیة والتخطیط والتنظیم ومتابعة التنفیذ للخطط الخاصة باالدارة·

 المالیة بحسب اللوائح المنظمة واالجراءات معلمون: احترام الطالب ومعاملته معاملة تربویة تحقق

 له االمن والطمأنینة وتنمي شخصیته،

   وتشعره بقیمته وترعى مواهبه، وتغرس في نفسه حب المعرفة، تدریس النصاب المقرر

  والقیام بكل ما یتطلبه تحقیق أهداف المواد التي یدرسها من إعداد وتحضیر الحصص ، وطرق

 تدریس وأسالیب تقویم واختبارات وتصحیح ونشاط داخل الفصل وخارجه، وذلك حسبما تقتضیه

  أصول المهنة وطبیعة المادة ووفقًا أللنظمة والتوجیهات الواردة من جهات االختصاص

 مرشدة اجتماعیة: من مهام المرشد المدرسي العمل على تحقیق أهداف التعلیم فیما یخص شئون

 الطالب و تسجیل الطالب المستجدین بالمدرسة بسجل المستجدین ومتابعة االشراف علیه، حفظ

 ملفات الطالب في االماكن الخاصة بها وفهرستها باالضافة الى إعداد سجل الحضور والغیاب

  یومیًا عن أسباب غیاب الطالب. الیومي لجمیع طالب الصفوف الدراسیة و االستعالم

 محاسب: مسئول عن حساب التكالیف المدرسیة باإلضافة الى ادخال كافة القیود المحاسبیة  على

  دفاتر الحسابات

  طبیب: معالجة الطالب وتقدیم الرعایة الصحیة االلزمة لهم في حال وقوع اي حدث
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 سائقین: المهام الرئیسیة للسائق توصیل الطالب من البیت الى المدرسة والعكس كذلك باالضافةالى

  الحرص على سالمة الطالب من خالل اتباع أسس السالمة بالقیادة.

  حارس: تنفیذ التعلیمات االمنیة المعتمدة للحفاظ على النظام االمني بالمؤسسة

 عمال نظافة: القیام بأعمال النظافة و التطهیر للحفاظ على نظافة المدرسة و مكاتب االدارة ونظافة

  الحمامات و المرافق و المداخل والحوائط و الساللم

  

 

 بناءا على تحلیل السوق

  تم اقتراح مكان مالئم إلقامة المشروع على الدائرى الدولى لمحافظة الفیوم مباشرة امام منشاة

 عبداهللا  وعلى مدخل بحیرة قارون  والتي تعتبر من أرقى المناطق في المحافظة باالضافة انها

 منطقة مخدومة بكافة الخدمات الالزمة عدا عن ذلك بانها قریبة من جمیع مداخل المحافظة وكذلك

 الطریق الدولى الذى یجلب من خالله الطالب من المحافظات االخرى

  . یتراوح معدل سعرالمترالمربع بالمكان المذكور أعاله 12الف جنیه

  

 أالرض وأالعمال إالنشائیة قطعة أالرض المطلوبة النشاء المشروع علیها هي مساحة اجمالیة

  21 الف متر قیمة المبانى التعلیمیة منها 7350متر

  وفیما یتعلق باالعمال إالنشائیة المطلوبة للمشروع فتتمثل فیما یلي
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 االعمال االنشائیة المساحة
 مبانى تعلیمیة 5000

 مبنى ادارى 350
 مبنى فندقى 1000
 مالعب 1000
 اجمالى 7350

 

 

  یوضح الجدول التالي آالالت والمعدات التي یحتاجها المشروع كما یلي

 االالت والمعدات العدد االالت والمعدات العدد
 مكتب مجهز 1 اجهزة حمام سباحة 1

 العاب ریاض اطفال 50 ایباد 3000
 دسكات صغیر 600 كراسى 3000
 صبورة الكترونیة 300 تربیزات 1000

 دوالیب 400 مكاتب 100
 اسرة 400 تجهیز مطبخ 1
 أجهزة حاسوب 50 مختبرات 1
 مكیف مركزي 1 عیادة 1
 باصات 50 معمل علمى 1

 

 أالثاث  والمفروشات  تم تقدیرأالثاث والمفروشات بناء على عدد الصفوف والطالب الكلي في

 المدرسة إلى جانب الكادرإالداري والتعلیمي المطلوب الذي

  یتناسب مع حجم المدرسة
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  أن الهدف أالساسي من هذه الدراسة هي دراسة جدوى مشروع إنشاء مدرسة دولى في محافظة

 الفیوم, ولقد استندت هذه الدراسة على الفرضیات المالیة والفنیة للوصول الى النتائج التي تساعد

 في احتساب مدى ربحیة المشروع بناءا على الفرضیات والحقائق وعلى المعلومات

 

 الفرضیات والحقائق

 افتراضات وأسس للحسابات

  تم استخدام معامل خصم مقداره %12.21 لیعكس المتوسط المرجح لتكلفة رأس  المال  ولیمثل

 نفقة الفرصة البدیلة المتاحة حیث استخدمت معدل العائد على االستثمارات خالیة المخاطر

 وأسعارالفوائد على القروض وعالوة مخاطر السوق كفرصة بدیلة متاحة االستثماربالنسبة إلى

 المستثمر مقدار ضریبة الدخل على صافي عائد المشروع ما مقداره 12 %طوال عمرالمشروع تم

 تقدیر رأس المال العامل وأضیف إلى التدفقات النقدیة الخارجة في بدایة المشروع وتم كذلك تقدیر

 الزیادة السنویة في رأس المال العامل لتضاف إلى التكالیف التشغیلیة ثم جرى تقدیر رأس المال

 العامل إالجمالي لیضاف إلى التدفقات الداخلة في نهایة عمرالمشروع إن مدة الدراسة المالیة هي

 10 سنوات من بدایة 2019  وهي بدایةالتشغیل

 

 معلومات عامة 
  جمیع مبالغ $

 الدراسة(العملة)
 مدة الدراسة المالیة 10سنوات

 سنة بدایة التشغیل المتوقعة 2019
 آخرسنة للدراسة المالیة 2028

 

 فرضیات المصاریف 
 مصاریف المنافع الخدمیة من إالیرادات 5%

 مصاریف التسویق من إالیرادات 0.5%
 مصاریف الصیانة من إالیرادات 0.5%

 مصاریف المستهلكات من إالیرادات 1%
 مصاریف التأمین من قیمة أالصول 0.5%
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 تبلغ التكلفة التقدیریة للمشروع 10354000 وتغطي كل من تكالیف أالرض, أالعمال

 إالنشائیةآالالت والمعدات, أالثاث والمفروشات, مصاریف ما قبل التشغیل رأس مال العامل

 أالولي وفي الجداول التالیة تبین تفاصیل مصاریف التكالیف

 االعمال االنشائیة التكلفة المساحة اجمالى التكلفة
  قطعة أالرض المطلوبة 1000 7350 7350000

 تصمیم   1000
 أالعمال االنشائیة   2000000

 حفر   3000
  تجهیز ساحات و مالعب   1000000

 التكلفة االجمالیة لالنشاءات   10354000
  

 المصاریف الرأسمالیة من  االالت

 االالت والمعدات العدد تكلفة الواحدة اجمالى
 ادوات تعلیمیة -- 10000 10000

 باصات 10 20000 200000
 معمل علمى 1  10000
 تجهیز مطبخ 1  10000

 مكاتب 100 30 3000
 تربیزات 1000 20 20000
 كراسى 3000 10 30000
 ایباد 3000 20 60000

 اجهزة حمام سباحة 1  1000
 عیادة 1  1000
 مكتب مجهز 1  1000
 العاب ریاض اطفال 50 100 5000
 دسكات صغیر 600 10 6000

 صبورة الكترونیة 300 200 60000
 دوالیب 400 30 12000

 اسرة 400 20 8000
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 أجهزة حاسوب 50 50 2500
 مكیف مركزي 1  10000

 اجمالى   239500
 تتكون من مجموعة من المصاریف التي یتم إنفاقها قبل بدء عمل المشروع وقبل تحقیق أي

  إیرادات

 وتشمل الرسوم والتراخیص الحكومیة ومصاریف التسویق ومصاریف التدریب والتنقل وتم

  تقدیرها كما یلي

 مصاریف ما قبل التشغیل التكلفة التقدیریة
 

 رسوم حكومیة 10000
 تسویق 10000

 تدریب 1000
 رواتب غیر مباشرة 10000
 المجموع 31000

 

 ملخص المصاریف اجمالى
 االعمال االنشائیة 10354000

 مصاریف ما قبل التشغیل 31000
 المصاریف الرأسمالیة من  االالت 239500

 
 اجمالى المصاریف المتوقعة 10624500

 مصادر التمویل یتألف هیكل التمویل المطلوب للمشروع من قروض وحقوق ملكیة قدرت الكلفة

 االستثماریة لهذا المشروع بـ10624500سیتم تمویل ما نسبتة 10%من المشروع عن طریق

 القروض وباقي المبلغ المطلوب عن طریق التمویل الذاتي(حقوق الملكیة)طرح اسهم بعض االسهم

 للبیع

 

  تبین الجداول التالیة تفاصیل

 التكالیف التشغیلیة وإالداریة العمومیة ومصاریف التسویق. حیث یمثل الجدول ادناه المصاریف

  التشغیلیةللمشروع المقترح كما یلي

مصاري المجموع
 ف اخرى

 الرواتب
 المباشرة

 مصاریف مستهلكات
 صیانه

 مصاریف
 خدمیة

 مصاریف
 اولیة

 الوصف
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26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2019 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2020 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2021 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2022    
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2023 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2024 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2025 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2026 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2027 
26000 1000 1000 2000 1000 20000 1000 2028 

 اجمالى المصاریف التشغیلیة خالل عشرسنوات 80000

 

 تم تقدیر الرواتب واالجور الشهریة لكل موظف من الموظفین مضروبا 12 شهرا من أشهر السنة

 الغراض احتساب الرواتب وأالجور السنویة وملحقاتها من ضمان اجتماعي وتأمین صحي

 وغیرها للعاملین في إالدارة. یوضح الجدول التالي الرواتب وأالجور السنویة المتوقعة حیث تم

  أخذ معدل الزیادة في الرواتب وأالجو بعین االعتبار

 مجموع الرواتب
 السنوى

 مجموع
 الرواتب
 الشهرى

 المسمى الوظیفى العدد الراتب الشهرى

 مدیر مدرسة 1 1000 12000 12000
 سكرتاریا 1 100 1200 1200
 مدیر مالي 1 200 2400 2400
 محاسب 1 200 2400 2400

 عمال نظافه 10 50 500 600
 سائق 10 100 1000 12000

 حارس 2 100 200 2400
 طبیب 1 200 200 1400

 معلمین 30 100 3000 36000
 مرشد اجتماعي 1 100 100 1200
 فنى معمل 1 100 100 1200
 مدرب 4 100 400 4800

 موظفین ادارى 10 100 1000 12000
 طباخ 1 100 100 1200

 مجموع 74   90800
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 تقدر مجموع الرواتب واالجور السنویة 90800

 یبین الجدول التالي الرواتب السنویة المتوقعة للموظفین لمدة 10 سنین من عمرالمشروع

 مجموع 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 
المرتبا

 ت
 9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
9080

0 
90800

0 

 

 قائمة الدخل الشامل من خالل جمیع المعلومات والتحلیالت المالیة للمصاریف المالیة للمشروع

 تكون قائمةالدخل التقدیریةللسنوات من(2019-2028) كما هي موضحة في الجدول التالي

 الوصف 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
72000

0 
69000

0 
60000

0 
57000

0 
54000

0 
51000

0 
48000

0 
4500

00 
4200

00 
3600

00 
 ایرادات
 الباص

48000
0 

46000
0 

40000
0 

38000
0 

36000
0 

34000
0 

32000
0 

3000
00 

3000
00 

2400
00 

 ایرادات
 االقامة

48000
0 

46000
0 

40000
0 

38000
0 

36000
0 

34000
0 

32000
0 

3000
00 

3000
00 

2400
00 

 ایرادات
 الوجبات

60685
000 

60135
000 

59522
500 

58872
500 

58560
000 

56162
500 

55225
000 

5458
7500 

5382
5000 

5305
0000 

 ایرادات
المصاري

 ف
62305

000 
62365

000 
60922

500 
60202

500 
59820

000 
57352

500 
56345

000 
5563
7500 

5484
5000 

5389
0000 

 اجمالى
 االیرادات

 السنویة
 مجموع 90800 90800 90800 90800 90800 90800 90800 90800 90800 90800

 المرتبات
 مصاریف 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000 26000

 تشغیلیة
 مصاریف 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

 التسویق
 الضرائب 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000 10000

 مصاریف 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000
 اخرى

12880
0 

12880
0 

12880
0 

12880
0 

12880
0 

12880
0 

12880
0 

1288
00 

1288
00 

1288
00 

 اجمالى
المصاري

 ف
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 اجمالى االرباح السنویة

2028 
 

2027 2026 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019  

623050
00 

623650
00 

609225
00 

602025
00 

598200
00 

573525
00 

563450
00 

556375
00 

548450
00 

538900
00 

 اجمالى
 االیرادات
 السنویة

 اجمالى 128800 128800 128800 128800 128800 128800 128800 128800 128800 128800
المصاري

 ف
62176

200 
62236

200 
60793

700 
60073

700 
59691

200 
57223

700 
56216

200 
55508

700 
54716

200 
53761

200 
 االرباح

 

 الفتره نهایة النقد قائمة المركز المالي المتوقعة تعتبرقائمةالمركز المالي إحدى القوائم

 المالیةأالساسیةالتي یعتمد علیها المشروع، وهي قائمة توضح الوضع اماللي للمدرسة وعادة ما

 یتم تقدیر القائمة في الیوم االخیر من السنة المالیة ومن خالل جمیع المعلومات والتحلیالت المالیة

 للمصاریف المالیة للمشروع تكون قائمةالدخل التقدیریة للسنوات من (2019-2028)كما هي

 موضحةفي الجدول أدناه

   المركز اماللي المتوقع

 

 من أجل الوصول إلى قائمة

 التدفقات النقدیة المخصومة ، یجب حساب معامل الخصم حیث توجد أكثرمن طریقة معتمدة

 الحتسابها ، و لكن في هذه الدراسة تم استخدام المتوسط المرجح لتكلفة رأس المال یعتمد هیكل

 تمویل الشركة على حقوق الملكیة و القروض،واالسهم وبالتالي فإن معدل الخصم یجب تعدیله وفقا

 لمتوسط المرجح لتكلفة رأس امالل قد تم بناء ذلك على الفرضیات التالیة . على ما سبق، یبین

 الجدول التالي قائمة صافي التدفقات النقدیة الحرة المتوقعة للمشروعً  وبناء قائمة صافي التدفقات

  النقدیة الحرة

 

  فترة االسترداد
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  وهي من الطرق أالساسیة التي یهتم بها المستثمر بالدرجة أالولى من حیث القدرة على استعادة

 أمواله. والمقصود بفترة االسترداد تلك الفترة الزمنیة التي یسترد فیها المشروع التكالیفّ 

 االستثماریة التي أنفقت وأساس المفاضلة فیها هو المشروع الذي یمكن المستثمر من استرداد

  أمواله في أسرع وقت ممكن والجدول التالي یبین فترة إسترداد راس المال للمشروع

 الباقى من اصل فترة االسترداد
 االسترداد

 فترة استرداد رأس التدفقات النقدیة
  المال

 
 مصاریف ماقبل 10624500  2.2

 التشغیل
1 43136700(-)  53761200 2019 
1 (-)11579500 54716200 2020 

2. 43929200 55508700 2021 
0 56216200 56216200 2022 
0 57223700 57223700 2023 
0 57223700 59691200 2024 
0 57223700 60073700 2025 
0 57223700 60793700 2026 
0 57223700 62236200 2027 
0 57223700 62176200 2028 

 

 صافي القیمة الحالیة

  یشیرصافي القیمة الحالیة للمشروع االستثماري إلى الفرق بین القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة

 الداخلة والناتجة عن هذا المشروع والقیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة للمشروع فإن كان

 صافي القیمة الحالیة موجب أي تزید القیمة الحالیة للتدفقات الداخلة عن التدفقات النقدیة الخارجة

 كان المشروع االستثماري مربحا والعكس صحیح وفي حالة وجود أكثرمن خیاراستثماري یفضل

 الخیارالذي یعطي أكبرصافي قیمة حالیة معدل العائد الداخلي

  یعتبر معیارمعدل العائد الداخلي من أهم المعاییرالمستخدمة في التقییم والمفاضلة بین المشروعات

 االستثماریة المختلفة. ویستخدمه البنك الدولى في كل أنواع التحلیل المالي حالیا واالقتصادي

 للمشروعات وكذلك تستخدمه معظم مؤسسات التمویل الدولیة عند قبولها أورفضها للمشروعات

 المقدمة إلیها بغرض التمویل ویتمثل هذا المعیار في المعدل الذي تتساوى عنده القیمة الحالیة

 للتدفقات النقدیة الداخلة مع القیمة الحالیة للتدفقات النقدیة الخارجة للمشروع وبمعنى آخر هو معدل

 الخصم الذي عنده تكون صافي القیمة الحالیة للمشروع االستثماري تساوي صفر نتائج التحلیل

  المالي للمشروع والجدول التالي
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 یبین نتائج التحلیل المالي

 المؤشر وحدة القیاس القیمة
 معدل الخصم نسبة مئویة 10%

 صافي القیمة الحالیة للتدفقات $ 18
 النقدیة

 فترة استرداد رأس المال سنة 2.2
 معدل العائد الداخلي نسبة مئویة 45%

 

 تحلیل الحساسیة تم تحلیل التغیرات المحتملة للمؤشرات المالیة و بموجب هذا التحلیل تم تحدید

 اطار للمدخالت المحتملة و قیاس مدى تأثر المشروع بانخفاض إالیرادات او ارتفاع التكالیف

 التشغیلیة بنسبة 10 %وتبین ان المشروع مجدي اقتصادیا بعد هذه التعدیالت یبین الجدول التالي أن

 المشروع یبقى مجدي اقتصادیا حتى لو انخفضت االیرادات بنسبة 10 %أوارتفعت المصاریف

  التشغیلیه بنسبة %10

 تحلیل الحساسیة

 المتوسط المرجح
 لتكلفة رأس المال

 تحلیل الحساسیه معدل العائد الداخلي فترة االسترداد

 الحالة االصلیة 45% 2.2 22%
انخفاض االیرادات10 40% 2.5 25%

% 
 ارتفاع المصاریف 50% 2 20%

 التشغیلیة%10
 

 

 وبناء على نتائج التحلیل المالي، وبالنظر إلى ان معدل العائد الداخلي للمشروع أعلى من معدل

 الخصم حیثً  تم التوصل إلى أن فكرة المشروع االستثماري مربحة ومجدیة اقتصادیا أن صافي

 القیمة الحالیة للمشروع وهي 10624500 یقوم المشروع بتوفیر 60073700 متوسط االرباح

  السنویة وأیضا 222 فرصة عمل ألبناء المنطقة

   .قائمة المحتویات   .1

  الملخص التنفیذي.......................2
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 . 3. نبذة عامة عن الفیوم

 4. نبذة عامة عن السكان
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 المصاریف الرأسمالیة..................................

   مصاریف التكالیف:..........................
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