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تخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية حرصاً من وزارة ال

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 في مختلف  ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية  محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصة 

.هتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين الم
 

لتقديم أية ) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون ) إرادة ( جية تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتا

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 ٣ 

  المحتويات

 .١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع
  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

   
 .٣     دراسة السوق 

   ١. ٣ العرض والطلب
   ٢. ٣ االنتاج المحلي

   ٣. ٣ الطلب السابق والمتوقع
   ٤. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

  ٥٠٣ سويقالمنافسة والت
  ٣,٦ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤       الدراسة الفنية 
   ١. ٤ وصف المنتج

   ٢. ٤ موقع المشروع
   ٣. ٤ البناء

   ٤. ٤ المعدات
   ٥. ٤ االثاث والتجهيزات االخرى

   ٦٠٤ وسائط النقل
   ٧٠٤ المواد األولية والتكلفة المتوقعة

   ٨٠٤ لة واالجور السنويةالقوى العام
   ٩٠٤ الخدمات الضرورية

   ١٠٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع
   
 .٥ الدراسة المالية 

   ١٠٥ تكلفة االنتاج
   ٢٠٥  كلفة الموجودات الثابتة

   ٣٠٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٤٠٥ رأس المال العامل

   ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع
   ٦٠٥ وسائل التمويل
   ٧٠٥ االستنتاجات

   ٨٠٥ المالحق المالية
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  ملخص المشروع-١

 مشروع شبك معدني اسم المشروع

 عمان  المقترحموقع المشروع

 شبك معدني منتجات المشروع

 أشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار ٧٨,٣٦٥ ياالستثمار الكل

 % ٤٣,٦ معدل العائد الداخلي

 دينار ٨٦,٧١٦ صافي القيمة الحالية

  ٢,١ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٣ فترة االسترداد

 

 

 
 
 

 

 

 

 مشروع شبك معدني
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 : وصف المشروع ١. ٢

 اكبر محافظات المملكة وأكثرها سكانا وتتركز فيها النشاطات  منالعاصمة ةتعتبر محافظ

 في هذه المستثمرون الى اقامة مشاريعهمويسعى بمختلف انواعها والتجارية الصناعية 

لتوسطها بين باقي المحافظات ولقربها من السوق ولتوفر العمالة المؤهلة والخدمات المحافظة 

 .امما يحقق ألصحابها عائدا جيد

  

باإلضافة إلى  ،حماية الطرق والسدود والمزارع الوسائل المهمة في الشبك المعدني من يعتبر

 . والمالعب الرياضية وغيرهابرك تربية األسماك،  اإلنشاءات استخدامته المتعددة ومنها قطاع

  . بمختلف انواعهاوتمتاز هذه الصناعة ببساطتها رغم أهميتها الكبيرة كوسيلة للحماية 

 

تخدام  امتار وباس٣يتمثل المشروع في اقامة مصنع صغير النتاج الشبك المعدني بعرض حتى 

 . ملم تبعا لإلستخدام٣-١,٦األسالك المجلفنة وبسماكات تتراوح بين 

 

  : مبررات وأهداف المشروع ٢. ٢  
 .ان سوق الشبك المحلي دائم ومستمر  -

 . إحالل اإلنتاج المحلي بدال من المستوردات-

 . توفير عدد من فرص العمل-

 . تحسين الوضع المالي لصاحب المشروع-

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

 

 :موقع العام للمشروع  ال٣. ٢
 

حيث النشاطات االقتصادية المختلفة والمشاريع  . العاصمةيقترح إقامة المشروع في محافظة 

هذا ومن الضروري عند اختيار الموقع . المتنوعة مما يساعد على تسويق منتجات المشروع 

 .مراعاة توفر الخدمات الضرورية من طرق وكهرباء وغيرها 

 

 

 

 

ة السوق على االستقصاءات الميدانية  باإلضافة إلى بيانات دائرة اإلحصاءات اعتمد في دراس

 .العامة

 

  : العرض والطلب  ١٠٣
صالح ستشق الطرق، وإنشاء السدود، وإومشاريع تنتشر المشاريع اإلسكانية في األردن، 

 .لمنتج والتي تعتبر جميعها المستخدم الرئيس لهذا ا.والمالعب الرياضيةاألراضي الزراعية 

نسج " والذي ينص على  ٧٣١٤  مستوردات االردن من الشبك المعدني تحت التصنيف رقمتأتي

وشباك سياج شبكية من حديد او صلب، الواح شبكية بالتمديد من ) بما فيها المتصلة األطراف(

مستوردات ال قيمة وكميةأظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة ، وقد "حديد او صلب

 هي على النحو ٢٠٠١-١٩٩٨للسنوات  الوطنية والمعاد تصديره من هذا البند صادراتالو

 :التالي

 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧ 

 

باأللف دينار والكمية بالطن: القيمة   

والمعاد تصديرهالصادرات  المستوردات   السنة 
 الكمية القيمة الكمية القيمة

٤٠٧ ٢٦٦ ١٠٠٨ ٧٦٣ ١٩٩٧ 

١٧١ ١١٣ ٧٢٠ ٥١٣ ١٩٩٨ 

١٧٣ ٢١٥ ٨١٤ ٧٥٦ ١٩٩٩ 

٥٣١ ٢٩٩ ٧٣٤ ٥٢٨ ٢٠٠٠ 

٧٢ ١٥٦ ٦١٣ ٥٧٣ ٢٠٠١ 

 

فيها  نواع الشبك المعدني بماأعاله يشتمل على كافة أليه إن البند المشار ألى إتجدر اإلشارة 

المستوردات ناقص الصادرات ( هذا ويتبين ان معدل صافي المستوردات .المنتج موضوع البحث

منها يمثل الشبك % ٢٥ طن، وبافتراض ان ٥٠٧خالل السنوات السابقة ) والمعاد تصديره

 . طن تقريبا١٢٥المعدني موضوع البحث، فان صافي المستوردات من هذا المنتج يبلغ 

 

يظهر من خالل الجدول أن تصدير األردن للشبك المعدني متذبذب من عام آلخر وان هناك زيادة                

وطني من الشبك المعـدني     ، مما يدل على زيادة اإلنتاج ال      ٢٠٠٠تصدير في عام    الملحوظة في   

 .وزيادة الطلب عليه في الخارج

   .٢٠٠١الستيراد األردن للشبك المعدني لعام ا ثبات نسبتي في كمياتكما يظهر الجدول 

  

 من أهم الموردين للشبك اهذا وتعتبر كل من الصين الشعبية، االتحاد األوروبي، وجنوب أفريقي

 .المعدني في األردن 

 

 

 

 

 



 
 

 ٨ 

 

 -١٩٩٨أطوال شبكات الطرق في المملكة لألعوام تطور  وزارة األشغال العامة تظهر بيانات

 :على النحو التالي) كم (٢٠٠١

 الزيادة في أطوال الطرق مجموع أطوال الطرق في المملكة السنة

٧١٣٣ ١٩٩٨ - 

٦٧ ٧٢٠٠ ١٩٩٩ 

٤٥ ٧٢٤٥ ٢٠٠٠ 

١٤ ٧٢٥٩ ٢٠٠١ 
 

ساحة المروية والبعلية بالدونمات لكل من االشجار وتشير معلومات دائرة اإلحصاءات العامة أن الم

 هي على النحو ٢٠٠١-١٩٩٨ في األردن لألعوام تالمثمرة والمحاصيل الحقلية والخضراوا

 :التالي
 

 المساحة الكليه بالدونمات السنة
٢,٧٤٠,٣٣٠ ١٩٩٧ 

٢,٩٠٣,٤٨٣ ١٩٩٨ 

٣,٠٥٤,٥٤٢ ١٩٩٩ 

٢,٣٥٤,٠٥٢ ٢٠٠٠ 

٢,٥٦٤,٣٥٠ ٢٠٠١ 

 

معلومات مؤسسة اإلقراض الزراعي أن مبالغ اإلقراض الستصالح واستغالل األراضي  كما بينت

 :هي على النحو التالي)  دينارلمليونبا( ١٩٩٩ -١٩٩٦الزراعية لألعوام من 

 

 المبالغ المقرضة السنة
٣,٢ ١٩٩٦ 

٢,٩ ١٩٩٧ 

٣,٦ ١٩٩٨ 

٣,١ ١٩٩٩ 



 
 

 ٩ 

  اإلنتاج المحلي٢٠٣
 الشركة األردنية لتصنيع األسالك ،ج الشبك المعدني في األردنإنتاالمتخصصة في مصانع المن أهم 

 حدودوتقدر الطاقة اإلنتاجيه لهذه المصانع ب. ومصنع صقر للشبك المعدني وشركة احمد الطاهر وشركاه

، فان %٥٠ وبافتراض ان متوسط نسبة الطاقة المستغلة لهذه المصانع تبلغ . طن في السنة٤,٠٠٠

 . طن في السنة٢,٠٠٠ك المعدني يبلغ كميات انتاجها من الشب

 

  الطلب السابق والمتوقع٣٠٣
كمية الطلب المحلي السابق في العام معدل فان صافي المستوردات معدل باضافة االنتاج المحلي الى 

بافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب المتوقع على الشبك الحديدي نسبته .  طن٢,١٢٥ يبلغ ٢٠٠١

  :ول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمةسنويا ، فان الجد% ٣

 

السنة  لطنالطلب المتوقع ب   

٢,٣٢٢ ٢٠٠٤ 

٢,٣٩٢ ٢٠٠٥ 

٢,٤٦٣ ٢٠٠٦ 

٢,٥٣٧ ٢٠٠٧ 

٢,٦١٣ ٢٠٠٨ 

 



 
 

 ١٠ 

 :الطاقة المقترحة  حصة المشروع من السوق و٤٠٣

 
م في التصنيع وعرض تعتمد الطاقة االنتاجية القصوى للمشروع على قطر السلك المعدني المستخد

عرض (النتاج شبك تسييج المزارع % ٧٥الشبك المنتج ، وبافتراض انه سيتم تشغيل المصنع بنسبة 

، فان الطاقة ) ملم٢م وقطر ٢عرض (النتاج شبك الستخدامات اخرى % ٢٥و ) ملم١,٦م وقطر ١,٢٥

م شبك معدني الى . يوم عمل في السنة٣٠٠السنة وذلك لوردية عمل واحدة و / طن٦٤٠القصوى تصل 

 . م للشبك المعدني٢بمتوسط عرض % ٢٥من اإلنتاج والباقي والذي يمثل % ٧٥

 

، أي انه سيتمكن من %٤٠بافتراض ان المشروع سيبدأ انتاجه في السنة األولى بطاقة مستغلة نسبتها 

يات كما تم افتراض كم. ٢٠٠٤من حجم الطلب المتوقع في العام % ١١ طن تشكل حوالي ٢٥٦انتاج 

 . سنويا% ٥االنتاج بواقع 

 

 والتسويق المنافسة ٥٠٣

 
للجهات المعنية بتنفيذ  من مصانع إنتاج الشبك المعدني والتي تقوم ببيع منتجاتها عدديوجد في األردن 

ال يتوقع ان يواجه . شق الطرق واعمال البناء العامة والخاصة بما فيها تسييج الطرق والمزارع وخالفه

المشروع صعوبات في تسويق منتجاته ال سيما وان هنالك كميات مستوردة من هذا المنتج وان األسعار 

  . بوجه عام متقاربة نسبيا

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١١ 

  : المتوقعةاإليرادات  البيع أسعار٦٠٣
 

 يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة . دينار٦٠٠يبلغ متوسط سعر بيع الطن من الشبك المعدني  

 :للمشروع للسنوات الخمسة القادمة

 

 /كميات االنتاج  السنة

  طن

اإليرادات 

 دينار/ السنوية 

حصة المشروع 

 %من السوق
 %١١,٠ ١٥٣,٦٠٠ ٢٥٦ األولى

 %١١,٢ ١٦١,٤٠٠ ٢٦٩ الثانية

 %١١,٤ ١٦٩,٢٠٠ ٢٨٢ الثالثة

 %١١,٧ ١٧٧,٦٠٠ ٢٩٦ الرابعة

 %١١,٩ ١٨٦,٦٠٠ ٣١١ الخامسة

 

 

 

 المنتجوصف  ١٠٤
 

 x ٨٠  ٦٠ ملم وبسعة شبكية ٣-١,٦المنتج النهائي عبارة عن الشبك المعدني ذو أقطار  تتراوح بين 

 و قطر ١,٢٥ بمتوسط عرض المعدنيةالشباك  م للشبكة حيث تستخدم ٣ملم وبعرض يصل حتى 

ملم في مشاريع شق الطرق ٢م وقطر ٢ بمتوسط عرض الشباكوتستخدم .  الزراعيةعملم للمشاري١,٦

 . وفي المالعب 
 

 المشروع  موقع ٢٠٤
 

.  المشاريع قياسا بمدن المملكة المختلفة     تكثريقترح أن يقام المشروع في محافظة العاصمة عمان حيث          

 .ند اختيار الموقع توفر الخدمات الضرورية من كهرباء وماء باإلضافة إلى المواصالتعلى أن يراعى ع

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٢ 

  البناء ٣٠٤
 األنسب لمثل هذا النوع من المشاريع ، وتقدر احتياجات المشروع  )الهناجر(الحديدية تعتبر األبنية 

وخدمات بسيطة  متر مربع ستكون كافية لتوفير صالة اإلنتاج ، المستودعات ومكتب ٣٥٠بحوالي 

 وبعض اعمال تم افتراض ان البناء سيحتاج لبعض التمديدات الكهربائية والصحية.لإلدارة والعمال

أما فيما يتعلق ببدل  . دينار٣,٠٠٠التقسيمات بما يتناسب واإلستخدام وقد قدرت كلفة تلك األعمال ب 

 .لمناطق الصناعية والحرفية دينار سنويا وذلك وفقا لألسعار السائدة با٥,٢٥٠اإليجار فيقدر ب 

 

 :المعدات  ٤٠٤
 

 :يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من الماكينات والتجهيزات الالزمة وكذلك التكلفة التقديرية لها

 

 دينار/ الكلفة  العدد البند
 ٣٦,٠٠٠ ١ م٣ عرض  ماكنة غزل الشبك المعدني

 ١٠,٠٠٠ ١  طن٣رافعة شوكية قدرة 

 ٧٠٠ ١ كأسالماكنة لحام 

 ٦٠٠  عدد وادوات متنوعة

 ٤٧,٣٠٠ المجموع

 

  :المكتبيةاألثاث والتجهيزات  ٥٠٤

يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية مختلفة لخدمة اإلدارة والعاملين، تقدر كلفته ب 

 . دينار٢,٥٠٠

 

 :وسائط النقل ٦٠٤

لمشروع بشكل عام، تقدر يحتاج المشروع الى سيارة شحن متوسطة لتوزيع االنتاج وخدمة ا

 . دينار١٤,٠٠٠كلفتها ب 

 



 
 

 ١٣ 

  : المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
تتمثل المادة األولية الرئيسة باألسالك الفوالذية المجلفنة، ويتم شراؤها على شكل روالت بأقطار تتراوح 

ام لألسالك كما يستخدم بكميات بسيطة قضبان لح.  دينار للطن٣٣٠ملم وبمتوسط سعر ٣-١,٦بين 

 .الفوالذية في حالة انقطاعها

 .بدل تالف% ٢,٥ دينار شاملة ٨٦,٦٠٠تقدر ان تصل كلفة المواد األولية في العام األول من اإلنتاج 
 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٨٠٤
 :يبين الجدول التالي احتياجات المشروع من القوى العاملة والرواتب المتوقعة

 

 التكلفة السنوية اتب الشهريالرالعدد الوظيفة
 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مسؤول انتاج

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ عامل فني

 ٣,٠٠٠ ١٢٥ ٢ عمال

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ١٦,٥٠٠  ٧ المجموع

 الصناعات المعدنية تسويقية في مجالفنية أويفضل ان يكون صاحب المشروع لديه خبرات 

 .لشبك المعدني بشكل عام ا/
 

 :الضرورية  الخدمات ٩٠٤
 

تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء والوقود الالزم للسيارة، ويقدر استهالك المشروع من هذه 

  . دينار٣,٠٦٠الخدمات في السنة األولى للتشغيل بمبلغ 



 
 

 ١٤ 

 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠-٤
 

للتنفيذ ابتداء من التسجيل والترخيص واختيار الموقع وايصال ور  شهستةيحتاج المشروع لمدة 

 .الخدمات والتعاقد على شراء الماكينات وهي مستوردة وحتى البدء بالتشغيل ا لتجاري 

 

 

 

 

 )السنة األولى ( تكلفة اإلنتاج  ١٠٥
  دينار٨٦,٦٠٠   المواد األولية •

  دينار١٨,٣١٥  الرواتب واألجور •

  دينار٣,٠٦٠  الخدمات الصناعية •

  دينار٥,٢٥٠   ايجارات  •

  ديمار٣,٨٤٠  مصاريف تسويق •

 دينار  ٣,٧١٠        مصاريف تشغيلية اخرى •

 دينار    ١٢٠,٧٧٥        المجموع

 

  كلفة الموجودات الثابتة٢٠٥
 

 دينار/    التكاليف  البند

 ٣,٠٠٠ تعديالت بناء 

 ٤٧,٣٠٠  المعدات والماكينات 

 ٢,٥٠٠ المكتبيةت االثاث والتجهيزا

 ١٤,٠٠٠ شاحنة نقل متوسطة

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٦٧,٣٠٠ المجموع

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٥ 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

 المشروع وإيصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة  وترخيصيشتمل هذا البند على مصاريف تسجيل

 . دينار١,٠٠٠  بمبلغ ة هذا البندقدرت كلف. أخري
 

  رأس المال العامل٤٠٥
 

 ١٠,٠٦٥وقد بلغت قيمته  ومدتها شهر،  اإلنتاجية  الدورةتم احتساب راس المال العامل على أساس

 . دينار

 

  تكاليف المشروع  ملخص ٥٠٥
 

  بالدينار/الكلفة  البند
 ٦٧,٣٠٠ الموجودات الثابتة

 ١٠,٠٦٥ رأس المال العامل

 ١,٠٠٠ مصاريف التأسيس

 ٧٨,٣٦٥ عالمجمو

   

 : وسائل التمويل٦٠٥
 

 

 النسبة  بالدينار /القيمة البند

 %٥٥ ٤٣,٣٦٥ مساهمة صاحب المشروع

 %٤٥ ٣٥,٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 %١٠٠ ٧٨,٣٦٥ المجموع
 

 

 
 



 
 

 ١٦ 

   االستنتاجات ٧٠٥
ع يحقق بين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروي

لى الوفاء  عشير التدفقات النقدية أن المشروع قادرتكذلك . لسنوات الخمسة القادمةلبحاً صافياً ر

رفق كذلك بهذه الدراسة حساب  م.قعاتوأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوبالتزاماته المالية 

والتي تبين .  والمعايير المالية ملخص االستنتاجاتالتقديريةة األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 :ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل و ١٨,٥٣١توقع أن يحقق المشروع ربحا صافياً  يتراوح بين ي -

 . دينار في السنة الخامسة٢٧,٧٦٧

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم   . وعمال وظفينميوفر المشروع فرص عمل لسبعة س -

دينار في السنة األولى ترتفع الى ١٨,٣١٥المشروع في الضمان اإلجتماعي بما فيها مساهمة 

 . في السنة الخامسة ٢٢,٢٦٢

في السنة الخامسة %  ٤٨,٨في السنة األولى و%  ٢٤,٨تراوح نسبة العائد على االستثمار بين ت -

 %. ٤٨,٨و %  ٤٠,٧نسبة العائد على حقوق الملكية بين و. للتشغيل التجاري

 . دينار٨٦,٧١٦ NPVافي القيمة الحالية للمشروع بلغ قيمة صت -

 % .  ٤٣,٦بلغ معدل العائد الداخلي للمشروع ي -

 ٢,١ بلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات ت -

 . سنوات ٣بلغ فترة االسترداد للمشروع ت -

اليف التشغيل أو زيادة تكاليف المشروع أو تك% ١٠و% ٥نسب بي حالة انخفاض أسعار البيع ف -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم  % ٢٠و% ١٠بنسب 

% ٢٠إال أن المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة  .للحكم على جدوى المشروع

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على تكاليف التشغيل
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٧ 

 

 

 

 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)  ٤

 مالحق الدراسة٨٠٥



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولى
بالوحدة) ) اإلنتاج المخطط له

153,600161,280169,344177,811186,702المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

86,60090,93095,477100,250105,263تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
8,9919,4419,91310,40810,929تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9406,2376,5496,8767,220تكاليف المصنع التشغيلية

101,531106,608111,938117,535123,412مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
52,06954,67257,40660,27663,290الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
9,3249,79010,28010,79411,333رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,8404,0324,2344,4454,668مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
5,2505,2505,2505,2505,250إيجارات

00000أيجار أرض
710746783822863مصاريف أخرى

19,24419,94420,67821,45022,260مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,3247,3247,3247,3247,324اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

26,76827,46728,20228,97429,784مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
25,30127,20529,20431,30333,507الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
21,80124,27826,90829,70032,667الربح قبل الضريبة

3,2703,6424,0364,4554,900الضريبة على األرباح
18,53120,63722,87225,24527,767األرباح الصافية

%47%48%49%50%51نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 89,28889,66189,96890,19790,336نقطة التعادل

%48%51%53%56%58نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
47,30010.004,730معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
14,0006.672,099وسائل نقل

010.000أخرى
7,324المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
10,06510,0650رأس المال العامل المطلوب

78,36543,36535,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
شبك معدني



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
153,600161,280169,344177,811186,702المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
153,600161,280169,344177,811186,702المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
43,365حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,8486,81910,46413,74216,605الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
78,365156,448168,099179,808191,553203,307مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
67,300مجموع اإلستثمارات

7,217101,531106,608111,938117,535123,412التكاليف التشغيلية المباشرة
19,24419,94420,67821,45022,260إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,2703,6424,0364,4554,900الضريبة

75,517127,545133,120138,949145,042151,411إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,84828,90334,97940,86046,51151,896صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

2,84823,17028,67333,92338,88143,503رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
016,35118,20920,18122,27524,500توزيعات األرباح

2,8486,81910,46413,74216,60519,002صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
شبك معدني



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,8486,81910,46413,74216,60519,002النقد

00000المدينون
7,2177,2177,2177,2177,2177,217المخزون

10,06514,03617,68120,95923,82226,219إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

47,300األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

14,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
67,30067,30067,30067,30067,30067,300إجمالي األصول الثابتة
7,32414,64821,97129,29536,619اإلستهالك التراآمي

67,30059,97652,65245,32938,00530,681القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
78,36574,81270,93366,68762,02756,900مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
43,36543,36543,36543,36543,36543,365رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,1804,6087,29910,269األرباج المجمعة
2,1802,4282,6912,9703,267الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

43,36545,54547,97350,66353,63356,900مجموع حقوق الملكية
78,36574,81270,93366,68762,02756,900مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %48.8%40.7%34.3%29.1%24.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%48.8%47.1%45.1%43.0%40.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.52.72.8NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
شبك معدني



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%78,3655تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %43,3655مساهمة صاحب

%35,00012القروض

%75%44.7القرض الى التكاليف %

%15%55.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

18,53120,63722,87225,24527,767صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %17.5%16.7%15.9%15.1%14.2الربح قبل الضريبة

%48.8%40.7%34.3%29.1%24.8معدل العائد على اإلستثمار %

%48.8%47.1%45.1%43.0%40.7معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.52.72.8NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

89,28889,66189,96890,19790,336نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
10%

زيادة 
تكاليف 

المشروع 
20%

تخفيض 
سعر 

البيع %5

تخفيض 
سعر البيع 

10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
10%

زيادة 
تكاليف 
التشغيل 
20%

NPV 8,958-86,71680,90575,09455,91725,11838,879صافي القيمة الحالية

IRR %8.7%26.2%21.4%32.6%35.4%39.2%43.6معدل العائد الداخلي

B/C 2.11.91.81.71.31.50.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

89,890

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

35.5%

44.9%

2.1

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

شبك معدني

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

23,010

15.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR43.6%معدل العائد الداخلي

NPV86,716صافي القيمة الحالية

B/C2.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR39.2%معدل العائد الداخلي

NPV80,905صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR35.4%معدل العائد الداخلي

NPV75,094صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR32.6%معدل العائد الداخلي

NPV55,917صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR21.4%معدل العائد الداخلي

NPV25,118صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR26.2%معدل العائد الداخلي

NPV38,879صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR8.7%معدل العائد الداخلي

NPV-8,958صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,5170-75,517

12,84832,82529,977

248134,72934,247

350536,72836,222

453138,82738,296

5557102,853102,296

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

083,0680-83,068

12,84832,82529,977

248134,72934,247

350536,72836,222

453138,82738,296

5557105,921105,364

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

090,6200-90,620

12,84832,82529,977

248134,72934,247

350536,72836,222

453138,82738,296

5557108,989108,432



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,5170-75,517

12,84825,14522,297

248126,66526,183

350528,26027,755

453129,93629,405

555792,56892,011

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

075,5170-75,517

12,84817,46514,617

248118,60118,119

350519,79319,288

453121,04520,515

555782,28381,725

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

076,2380-76,238

13,13320,74817,615

252922,07421,544

355623,46622,910

458424,92824,344

561389,50088,887

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

076,9600-76,960

13,4188,6705,253

25789,4198,841

360710,2049,598

463711,03010,393

566976,14775,478
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