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اخلطة املالية

مصارىف التأسيس:. 35

مصاريف التأسيس 
القيمة

باجلنيــه املصري

رسوم قانونيـة 

استشـارات مهنيــة 

دراسات جدوى

تراخيــص وتصاريــح

مرتبات وإيجارات ومصاريف مرحلة ما قبل االفتتاح

مصاريف تأسيس أخرى
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خطة العمل

االحتياجات النقدىة للتشغيل خالل فترة ما بعد التأسيس وقبل البيع والتحصيل:. 36

القيمةالبند

متوسط مشترىات املواد اخلام في الشهر

املرتبات الشهرىة

مصارىف بيع وتسوىق ودعاىة شهرىاً

إىجارات شهرىة

كهرباء، تليفون، ... شهرىاً

فوائد بنكية شهرىاً

مصارىف أخرى شهرىة

إجمالي االحتياجات الشهرية )م( جنيه شهرياً

 

عدد الشهور املتوقعة في فترة التجهيز

عدد الشهور املتوقعة في فترة التحصيل

إجمالي فترة ما قبل التحصيل )ن( شهراً

= م X ناالحتياجات النقدية لفترة ما قبل التحصيل
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االحتياجات النقدىة مبا فيها األصول:. 37

 القيمةالبند
جنيه

مصارىف تأسيس

 نقدىة ) = م x   ن(

احتياطي نقدي 

 مخزون )شهرىن – 3 شهور(

 

 ماكينات 

 سيارة 

 كومبيوتر 

 أثاثات 

 أصول أخرى

 

 إجمالي  

االحتياجات املالية واالستخدامات:. 38

ما املبلغ الذي حتتاج إليه لتغطية مصارىف التأسيس؟	 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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 ما املبلغ الذي حتتاج إليه لتغطية تكاليف تشغيل املشروع في الفترة ما بني االفتتاح 	 

والبيع والتحصيل؟

ما املبلغ الذي حتتاج إليه لتغطية األصول الثابتة واملتداولة ؟	 

إجمالي االحتياجات املالية املطلوبة؟	 

مصــادر التموىــل:. 39

ما املبلغ املالي املتوفر لدىك؟	 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................
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ما هي املصادر األخرى التي ميكنك االستعانة بها في التموىل؟	 

املبلغاملصدر

املدخرات الشخصية 

أقربــاء

أصدقـاء

مستثمرون

منحــة

اجملمــوع

األهداف املاليــة. 40

ماذا ستكون أهداف مبيعاتك وأهداف الربح في السنة القادمة؟	 

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................................
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تكلفـة املنتـج:. 41

...................................................إســـم املنتــــــج

تكلفـــة املنتـــج

وحدة العمالة

..............................

القيمة املادىة 
لوحدة العمالة

..............................  

عدد وحــــدات العمالة 
النتاج املنتــــــــــج

...........................

تكلفة العمالة للقطعة 
الواحدة ) أ (

...........................

مواد خام ولوازم أخرى للمنتج الواحد
) ب (

......................................  

إجمــالي تكلفـــة املنتـــج
ج= ) ا + ب (

..............................  

سعر بيــع املنتـج
) د (

..............................  

مجمل الربـــح
هـ = ) د - ج (

..............................  
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قائمة الدخل )حسابات األربــــــاح واخلســـارة(:. 42

Perform Income Statement )قائمة دخل تقديرية )مستقبلية

عن نشاط السنة األولى

جنيًها سنوىًاجنيًها شهرىًا

مبيعات

 

تكلفة املبيعات

مواد خام

مرتبات عمالة مباشرة

 

تكلفة املبيعات

 

مجمل الربح

 

مصاريف

مصارىف بيع وتسوىق

إىجارات

كهرباء

 

إهالكات

فوائد بنكية

 

إجمالي املصاريف

 

صافي الربح
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خطة العمل

امليزانية العمومية بعد 12 شهر من بدء النشاط. 43

خصوم متداولةأصول متداولة

حسابات موردىن  نقدىة 

   عمالء 

   مخزون 

   

  

 خصوم طويلة املدى  أصول ثابتة

قرض  ماكينات 

   سيارة 

حقوق املساهمني  كومبيوتر 

رأس املال املدفوع  أثاثات 

أرباح )خسائر(   

   

   

  إجمالي األصول 
إجمالي اخلصوم وحقوق 

املساهمني

ملاذا تعتقد أن مشروعك سيكون مشروعاً مربحاً وماهى فرص منوه؟. 44

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................




