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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة(جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد  

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

 
ة والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقي          

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

 
 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  المقترحمشروعالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ المنتجوصف 

  ٢. ٣  والطاقة اإلنتاجيةالمشروعوحصة الطلب 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ لبيع واإليرادات المتوقعةأسعار ا

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء والتجهيزات

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المواد األولية والخدمات المساعدة

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  

 



 
 
 

 ١

 

 

 

 

 ص المشروعملخ -١

 ورق الجدرانانتاج  اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 ورق جدران بالستيكي للديكور منتجات المشروع

 صاشخأ ٨ األيدي العاملة

 دينار ٤٦,١٣٣ ياالستثمار الكل

 % ٢٤,٥ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٩,٨٢٦ صافي القيمة الحالي

  ١,٤لى االستثمارتالقيمة الحالية لاليرادات ع

 سنوات ٤ االستردادفترة 

 

 
                                 

 

 

 

 

  

 انتاج ورق الجدرانمشروع



 
 
 

 ٢

   

 
 
 

 

  وصف المشروع١. ٢

 

وفي هذا . أصبحت أعمال الديكور جزءاً رئيسياً من متطلبات األبنية الحديثة سكنية كانت أو تجارية

ي أعمال الديكور حيث يتيح توفير غطاء المجال يعتبر ورق الجدران من األدوات الجيدة المستخدمة ف

للجدران بألوان متعددة حسب الذوق والرغبة وبما يتناسب مع طبيعة استعمال المكان ونوع وألوان 

 .األثاث الموضوع فيه

 

 PVCالخارجية وهي من (وإضافة لمزاياه الجمالية، فإن ورق الجدران والذي يتكون من طبقتين 

ي الحفاظ على نظافة الجدران وإزالة األوساخ والغبار بسهولة ألنه قابل يساعد ف)  من الورقوالداخلية

 بورق ذو ألوان أو تصميم مختلف سهلة وسريعة بعكس هللغسل بالماء، كما ان عملية استبداله لتغيير

بالدهانات التقليدية التي يترتب عليها نقل كامل أثاث المكان وجهد كبير في عملية طالء الجدران 

 .عد انتهاء عملية الطالءالتنظيف ب

 

ويستعمل ورق الجدران في الكثير من المباني ذات الطابع التجاري كالمكاتب اإلدارية والمطاعم والفنادق 

 .شباب وغير ذلكالوالمرافق السياحية كما هو مطلوب في المباني السكنية كغرف األطفال و

 

معظم الدول المجاورة فإن المشروع المقترح ونظراً لعدم وجود انتاج لورق الجدران في األردن وال في 

 .سيتيح توفير هذه المادة بسعر جيد مع امكانية ممتازة للتصدير الى األسواق الخارجية

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

 المستخدم في أعمال الديكور  (PVC Wall Paper)يهدف المشروع المقترح إلنتاج ورق الجدران 

 .المباني السكنية والتجارية وغيرها وتوفير هذا المنتج بسعر جيد للمستهلكإلضفاء لمسة جمالية على 

المقدمة. ٢



 
 
 

 ٣

 
 :ومن أهم مبررات المشروع المقترح

 

 . بالطابع الجمالي للمباني طلب جيد على استعمال ورق الجدراناالهتمامنشأ عن  .١

 .االستيرادعدم وجود انتاج محلي حيث تغطى حاجة السوق عن طريق  .٢

 صدير منتجات المشروع لألسواق الخارجية جيدة لتإمكانيةوجود  .٣

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٤

 . لصاحب المشروعاالقتصاديةتحسين الحالة  .٥
 
 

 موقع المشروع المقترح ٣. ٢

 

نظراً إلنشاء العديد من المدن والمناطق الصناعية في مختلف محافظات المملكة فإن أي من المحافظات 

 .ع للمشروع المقترح بما يتيح له اإلفادة من التسهيالت والبنى التحتية المتوفرة فيهاهي مناسبة كموق

 

 

 

 

 

 المنتجوصف  ١٠٣

 

 :يتكون ورق الجدران من طبقتين هما 

   ) غرام٨٠وزنها (  مل٠,٠٨ وسمكها  PVCطبقة : الطبقة الخارجية 

 )٢م/  غرام ٩٠وزنها (طبقة ورق : الطبقة الداخلية 
 

 الطبقتين بمادة الصقة، حيث يكون المنتج على شكل لفائـف يتراوح عرضهــا بين ويتم لصق كال

 . سم١٠٠–٥٠

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

 ٤

  والطاقة اإلنتاجيةالمشروعالطلب وحصة  ٢. ٣
 
 :الطلب الحالي .١
 

سيأتي الطلب على منتجات المشروع لغرض تنفيذ أعمال الديكور الداخلي في مختلف أنواع 

 :المباني حيث يستعمل بشكل جيد في 

 المباني والمكاتب اإلدارية - أ

 المرافق التجارية كالمعارض ومكاتب السياحة والسفر وغيرها - ب

 المرافق السياحية كالمطاعم والفنادق - ت

 .المباني السكنية - ث
 

بيانات التجارة الخارجية الخاصة بورق الحائط والجدران وأغطية الجدران ) ١( رقم لويوضح الجدو

 .٤٨١٤ البند والتي تصنف وفقاً للنظام المنسق تحت

 )١(جدول رقم 

 بيانات التجارة الخارجية

 اإلستهالك المحلي المعاد تصديره الواردات
 السنة

ألف دينار طن ألف دينار طن   ألف دينار طن

١٣٠ ١٣ ١٠ ١٠ ١٤٠ ٢٣ ١٩٩٨ 

٧٩ ١٢ ١٥ ٤ ٩٤ ١٦ ١٩٩٩ 

١١٩ ٧٦ ١٣ ٥ ١٣٢ ٨١ ٢٠٠٠ 

١٨٣ ١٥ ٢٣ ٣٣ ٢٠٦ ٤٨ ٢٠٠١ 

١١٥ ٢٥ - - ١١٥ ٢٥ ٢٠٠٢ 

 ١٢٥ ٢٨,٢     المعدل

 ١٩٩٨ويتضح من الجدول السابق أن حجم الطلب الحالي على ورق الجدران بلغ معدله خالل السنوات 

 . طن سنويا٢٨,٢ً حوالي ٢٠٠٢-

 
 
 
 



 
 
 

 ٥

 :الطلب المتوقع .٢

 

ردن في مجال قطاع انشاء المباني ومعدل النمو السكاني ألمع مراعاة النمو الكبير الذي يشهده ا

 .يعتبر معقوالً% ٥سنوياً فإن تقدير معدل زيادة الطلب بواقع % ٢,٨الغ الب

 .٢٠٠٩الطلب المتوقع لغاية عام ) ٢(ويبين الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٣٩,٧ ٣٧,٨ ٣٦ ٣٤,٣ ٣٢,٦ ٣١,١ طن
 
 حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية .٣

 

 طناً، ومع أهمية األخذ ٣٣ حوالي ٢٠٠٥يتوقع ان يبلغ حجم الطلب المحلي على ورق الجدران في عام 

بعين اإلعتبار عدم وجود انتاج مماثل في معظم الدول المجاورة، والتي قياساً لعدد السكان يقدر حجم 

جه لهذه األسواق الطلب فيها عدة مئات من األطنان ، وبمراعاة ان المشروع سيركز على تصدير انتا

 طن سنوياً وهي تمثل نسبة متواضعة من حجم الطلب ٥٠فإن الطاقة اإلنتاجية المقترحة للمشروع هي 

 ).األردن والدول المجاورة(في السوق المستهدفة 

وسيبدأ المشروع .  يوم عمل في السنة٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨والطاقة المقترحة هي على أساس 

من الطاقة اإلنتاجية على ان % ٦٠تمثل )  ألف متر مربع١٥٠( طناً ٣٠ولى بواقع انتاجه في السنة األ

 ٣(كما يوضح الجدول رقم % ١٠نسبة يزداد اإلنتاج سنوياً خالل السنوات التشغيلية الخمسة األولى ب

 

 )٣(جدول رقم 

 تدرج اإلنتاج السنوي

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٨٨ ٨٠ ٧٣ ٦٦ ٦٠ %الطاقة اإلنتاجية 

 ٤٤ ٤٠ ٣٦ ٣٣ ٣٠ طن

 



 
 
 

 ٦

 
 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

ستأتي المنافسة المتوقعة لمنتجات المشروع من األصناف المستوردة والتي معظمها من منشأ أوروبي 

وعامل المنافسة األساسي هو جودة المنتج من حيث المتانة واأللوان، وهو األمر الذي ينبغي على ادارة 

 .كل جاد به بشاالهتمامالمشروع 

 

 قصوى لتسويق منتجات المشروع، ليس فقط في السوق المحلي بل في األسواق أهميةكما يجب ايالء 

المستهدفة للتصدير اليها وهذا يتطلب كفاءة مميزة في مجال المبيعات واإلتصاالت النشطة مع 

 . مع وكالء يمثلون المشروع فيهااالتفاقالمستوردين في األسواق الخارجية حيث يفضل 

 

 أسعار البيع واإليرادات المتوقعة ٤. ٣ 

 

سم، أي ان ٥٠م وعرضها ١٠طولها ) روالت(يباع ورق الجدران في السوق المحلي على شكل لفائف 

 دينار وبالتالي فإن معدل سعر ٦-٥، وسعرها للمستهلك يتراوح بين ٢م٥مساحة اللفافة الواحدة هو 

 . للمتر المربعدينار واحدالبيع هو 

 

 عامل المنافسة وتوفير هامش ربح جيد للتجار وأصحاب محالت الديكور فإن االعتبارخذ بعين ومع األ

 .متر مربع/  دينار ٠,٦سعر البيع المناسب والمقترح هو 

 .ايرادات المشروع المتوقعة في السنة التشغيلية األولى) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار الكمية البند

 ٩٠٠٠٠ ١٥٠٠٠٠ متر مربع

 

 

 



 
 
 

 ٧

 

 

 

 
 
 موقع المشروع   ١٠٤  

 

 .تعتبر مراكز المحافظات خاصة التي فيها مدن صناعية مواقع مناسبة إلقامة هذا المشروع فيها

 
 

 والتجهيزاتالبناء   ٢٠٤
 

 . واستخداماتها ومساحتهااحتياجات المشروع من األبنية الالزمة) ٥(   يبين جدول رقم 

 

 )٥(جدول رقم 

 أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 صالة اإلنتاج ١٢٠

 مستودعات المواد األولية والجاهزة ٧٠

 مكاتب ٥٠

 المجموع ٢٤٠

 

 

 متر مربع ويقدر بدل ٢٤٠ويتبين من الجدول السابق ان إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   

 .المتر المربع/ دينار٢٠ دينار وذلك بواقع ٤٨٠٠ر السنوي لها بنحو إيجا
 
 
 

 الدراسة الفنية٠ ٤



 
 
 

 ٨

  وتكلفة المعدات مراحل التصنيع٣٠٤
 

  طريقة التصنيع٠١

تتم عملية التصنيع من خالل ماكينة خاصة لتجميع مكونات ورق الجدران والمتمثلة بلفائف 

ماكينة تغرية اللفائف  واللفائف الورقية، حيث يتم قبل التجميع وعلى نفس الP.V.Cال 

البالستيكية بالمادة الالصقة ومن ثم التجميع يليه التجفيف والتبريد واعادة اللف على شكل 

 . لفائف باألطوال المطلوبة

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل) ٦(يبين جدول رقم   

 

 )٦(ول رقم جد

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار/الكلفة العدد البند

ماكينة تجميع ورق الجدران وتشمل وحدة الطالء 

 بالغراء و اسطوانات التجفيف والتبريد

١٩,٠٠٠ ١ 

 ٣,٥٠٠ ٢ )Winder / re-winder(حامالت لفائف 

 ٢,٥٠٠ ١ وحدة تبريد

 ١,٠٠٠  عدد ولوازم متنوعة

 ٢٦,٠٠٠  المجموع

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 . دينار١,٠٠٠ أثاث وتجهيزات مكتبية تقدر كلفتها بنحو إلىيحتاج المشروع 

 

 

 

 



 
 
 

 ٩

 وسائط النقل ٠٤

 .دينار ١٠,٠٠٠ يلزم للمشروع سيارة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .ية من القوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقدير) ٧(يبين جدول رقم 
 

 )٧(جدول رقم 

 القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٥٤٠٠ ٤٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١ محاسب

 ٣٦٠٠ ٣٠٠ ١ فني 

 ٣٦٠٠ ٣٠٠ ١ مبيعات

 ٤٥٠٠ ١٢٥ ٣ عمال 

 ٢١٩٠٠  ٨ المجموع

 %١١ للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها ويضاف

 . دينار٢٤,٣٠٩وبذلك تصبح قيمة الرواتب اإلجمالية السنوية 
 

 والخدمات المساعدةالمواد األولية  ٥٠٤

 

  المواد األولية٠١

 حيث أن  توزيع تكلفة لىاحتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األو) ٨(يوضح الجدول رقم 

 مادة الصقة% ١٥+بالستيك% ٤٠+ورق% ٤٥ هي بنسبة األوليةالمواد األولية بين عناصر المواد 

 

 

 



 
 
 

 ١٠

 )٨(جدول رقم 

 األولىالسنة / المواد األولية 

طن/ تكلفة  دينار  البنـــد الكمية 

طن١٣,٥  دينار٧٠٠ ٩٤٥٠  
 ورق

  طن١٢  دينار١٥٠٠ ١٨٠٠٠
 لفائف بالستيكية

  طن ٤,٥  دينار٦٠٠ ٢٧٠٠
 مادة الصقة

 المجموع  طن٣٠  ٣٠١٥٠

 

 الضروريةالخدمات . ٢

 . التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولىالضروريةالخدمات ) ٩(يوضح الجدول رقم 
)٩(جدول رقم   

 السنة األولى/للمشروع  الضروريةالخدمات 

سنة/دينار شهر/دينار   البند 

 الكهرباء ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المياه ٢٠ ٢٤٠

 الوقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٤٢٠ ٥,٠٤٠

 

 

:الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦٠٤   

 

 . أشهر٤من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
 



 
 
 

 ١١

 

 
 

   

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )١٠(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

               البند               دينار

            المعدات واآلالت ٢٦,٠٠٠

           أثاث ١,٠٠٠

           وسائط نقل ١٠,٠٠٠

            تأمينات مستردة ٥٠٠

             المجموع ٣٧,٥٠٠

 

مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥    
 
 

ار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهـن        دين ٢,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي      

 .  والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 
 

:  رأس المال العامل٣٠٥  
   

دورة  دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلـى أسـاس           ٦,٦٣٣يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي       

 .هذه السنةتكاليف التشغيل في ) ١١( يبين الجدول رقم . انتاجية لمدة شهر واحد
 
 
 
 

 الدراسة المالية-٥



 
 
 

 ١٢

 

 )١١(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار
 

 البند

مواد أولية  ٣٠,١٥٠

 رواتب وأجور  ٢٤,٣٠٩

 دعاية وتسويق ٦,٠٠٠

 إيجارات ٤,٨٠٠

 الضروريةالخدمات  ٥,٠٤٠

مصاريف تشغيلية أخرى ٩,٣٠٠

المجموع ٧٩,٥٩٩

 

 

  تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥  
 

 )١٣(جدول رقم 

   تكاليف المشروعملخص

 البنــــــد دينار

 الموجودات الثابتة ٣٧,٥٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٦,٦٣٣

 إجمالي تكاليف المشروع ٤٦,١٣٣
 
 
 
 

 



 
 
 

 ١٣

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥

 

ة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفتر

 دينار، يسدد على ٢٣,٠٠٠التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . رة سماحالتشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فت

تم إجراء  .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٠تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار المشروع لعشر 

 -:لفرضيات التاليةسنوات وذلك باالعتماد على األسس وا

 

 .تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

 %.١٠تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو 

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  ضريبة الدخلاحتسبت 

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع يحقق 

على الوفاء بالتزاماته  ير التدفقات النقدية ان المشروع قادرتشكذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :يلي

 



 
 
 

 ١٤

 دينـار و    ٢,٩٣٤يل ربحا صافيا يتـراوح بـين        يتوقع ان يحقق المشروع في السنة األولى للتشغ        -

 . دينار في السنة الخامسة١٠,٤١٧

تبلغ قيمة الرواتب   .  بما فيهم صاحب المشروع     عمال وموظفين  لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ٢٤,٣٠٩واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة٣٥,٥٩٠الى السنة األولى ترتفع 

فـي السـنة الخامسـة      % ٣٨,٦في السنة األولى و     % ٦,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين      -

 %.٣٨,٦و  % ١٢,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .ادينار ١٩,٨٢٦ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٤,٥د الداخلي للمشروع يبلغ معدل العائ -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 .سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين     -

لية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على يبقى المشروع جديا وتبقى المعايير الما % ٢٠و %٥

 إال أن المشروع يعتبر حساساً النخفاض سعر البيع أو زيادة تكاليف التشغيل .جدوى المشروع

 ٠األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠بنسبة 

 

 

 

 

  و الخسائررباحألاساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ايير الماليةملخص االستنتاجات والمع )٤

 
 

المالحق المالية٠٦  



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

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

90,00099,000108,900119,790131,769المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

30,15033,16536,48240,13044,143تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
8,9919,89010,87911,96713,164تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,84010,82411,90613,09714,407تكاليف المصنع التشغيلية

48,98153,87959,26765,19471,713مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
41,01945,12149,63354,59660,056الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,9964,3964,8355,3195,851رواتب موظفي التسويق
11,32212,45413,70015,07016,577رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

6,0006,6007,2607,9868,785مصاريف البيع والتسويق
9009901,0891,1981,318قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
3,6003,9604,3564,7925,271مصاريف أخرى

30,61833,20036,04039,16442,600مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,2494,2494,2494,2494,249اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

35,26737,84940,68943,81347,249مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,7527,2728,94410,78312,807الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,3001,9231,5091,053552الفائدة على القرض
3,4525,3497,4359,73012,255الربح قبل الضريبة

5188021,1151,4601,838الضريبة على األرباح
2,9344,5466,3208,27110,417األرباح الصافية

%79%80%82%84%86نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
82,42687,26492,58698,441104,880نقطة التعادل (بالدينار)

%80%82%85%88%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
26,00010.002,600معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
4,249المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,6336,6330رأس المال العامل المطلوب

46,13323,13323,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
ورق الجدران



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,00099,000108,900119,790131,769المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,00099,000108,900119,790131,769المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
23,133حقوق الملكية

23,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,1215,3486,3887,2227,830الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
46,13394,121104,348115,288127,012139,599مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
37,500مجموع اإلستثمارات

2,51348,98153,87959,26765,19471,713التكاليف التشغيلية المباشرة
30,61833,20036,04039,16442,600إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,3001,9231,5091,053552الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5188021,1151,4601,838الضريبة

42,01382,41789,80497,931106,870116,703إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,12111,70414,54317,35720,14222,896صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,7674,1444,5585,0145,516أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,7674,1444,5585,0145,516إجمالي دفعات سداد القرض

4,1217,93710,39912,79815,12817,380رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5894,0115,5767,2989,191توزيعات األرباح

4,1215,3486,3887,2227,8308,189صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
ورق الجدران



الموقع المقترح
مراآز المحافظات

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,1215,3486,3887,2227,8308,189النقد

00000المدينون
2,5132,5132,5132,5132,5132,513المخزون

6,6337,8608,9009,73410,34210,701إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

26,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
37,50037,50037,50037,50037,50037,500إجمالي األصول الثابتة
4,2498,49812,74816,99721,246اإلستهالك التراآمي

37,50033,25129,00224,75220,50316,254القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
46,13342,71139,10235,28731,24626,955مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
376741444558501455160اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

376741444558501455160مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

192331508910530551600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
192331508910530551600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
23,13323,13323,13323,13323,13323,133رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3458801,6242,597األرباج المجمعة
3455357449731,226الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

23,13323,47824,01324,75725,73026,955مجموع حقوق الملكية
46,13342,71139,10235,28731,24626,955مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %38.6%26.5%17.9%11.6%6.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%38.6%32.1%25.5%18.9%12.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.92.01.91.90.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
ورق الجدران



الموقع المقترح

مراآز المحافظات

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%46,13310تكاليف المشروع

%23,13310مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%23,00012القروض

%75%49.9القرض الى التكاليف %

%15%50.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,9344,5466,3208,27110,417صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%9.3%8.1%6.8%5.4%3.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%38.6%26.5%17.9%11.6%6.9معدل العائد على اإلستثمار %

%38.6%32.1%25.5%18.9%12.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.92.01.91.90.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

82,42687,26492,58698,441104,880نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة المعيار المالي
االساسية

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 48,621-14,397-19,408-19,82616,54713,268209صافي القيمة الحالية

IRR 2.7%1.0-%12.1%19.2%21.7%24.5معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.41.31.21.00.60.70.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,498
6.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

93,120

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.3%

25.5%
1.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ورق الجدران



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV19,826صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV16,547صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.2%معدل العائد الداخلي
NPV13,268صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.1%معدل العائد الداخلي
NPV209صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-1.0%معدل العائد الداخلي
NPV-19,408صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR2.7%معدل العائد الداخلي
NPV-14,397صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-48,621صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0130-42,013

14,12110,4016,280

262311,92111,298

368613,59312,908

475415,43314,678
583051,42550,595

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

046,2140-46,214

14,12110,4016,280

262311,92111,298

368613,59312,908

475415,43314,678
583053,05052,221

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,4150-50,415

14,12110,4016,280

262311,92111,298

368613,59312,908

475415,43314,678
583054,67653,846



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0130-42,013

14,1215,9011,780

26236,9716,348

36868,1487,463

47549,4438,689
583044,42743,597

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,0130-42,013

14,1211,401-2,720

26232,0211,398

36862,7032,018

47543,4542,699
583037,42936,599

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,2640-42,264

14,5332,441-2,092

26863,2132,528

37544,0633,308

48304,9974,167
591340,94640,033

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,5150-42,515

14,945-5,519-10,464

2748-5,495-6,243

3823-5,468-6,291

4905-5,439-6,344
599630,46729,472


