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 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع  إنتاج أدوات هندسية بالستيكية

 موقع المشروع  عام

أدوات هندسية بالستيكية عبارة عـن أطقـم        

للرسم وأدوات للقياس وتستخدم يدوياً مثـل       

المساطر والمثلثات والمناقل الستعمال طالب     

 .المدارس بشكل عام

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة   عامل١١ 

 االستثمار الكلي   دينار٧٧٥٦٤

 في القيمة الحالية صا  دينار٣٨٣١٠

 معدل العائد الداخلي  %٢٧,١

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٥

 فترة االسترداد   سنوات٤

 

 هندسية بالستيكيةإنتاج أدواتمشروع



٢ 

 :المحتويات
 ملخص املشروع .١

 املقدمة   .٢
  املشروعوصف ١٠٢
  مربرات املشروع٢٠٢
  املوقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣
  وصف املنتج١٠٣
 يل  الطلب احلا٢٠٣
 الطلب املتوقع   ٣٠٣
  الطاقة اإلنتاجية وحصة املشروع من السوق  ٤٠٣
 املنافسة واسعار البيع ٥٠٣
 اإليرادات املتوقعة للمشروع ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤
         موقع املشروع١٠٤                            

  البناء٢٠٤
 عملية التصنيع ٣٠٤                         

 ت واآلالتاملعدا ٤٠٤
  والتجهيزاتاألثاث ٥٠٤
  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤
 األولية املواد ٨٠٤
  اخلدمات الضرورية٩٠٤
  برامج تنفيذ املشروع١٠-٤

 الدراسة املالية .٥
  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
  رأس املال العامل٢٠٥
  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥
 تكاليف املشروع ٤٠٥
 لتمويل وسائل ا٥٠٥
  الفرضيات املالية٦٠٥
 صة اخلال٧٠٥
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 -:      المشروع وصف١٠٢

 

مع ازدياد عدد السكان والتطور االجتماعي والثقافي فقد زاد االهتمام بالعملية التربوية والتعليمية             

وما يتبع ذلك من ازدياد وانتشار عدد المدارس والكليات والجامعات سواء التـي يـتم إنشـاؤها                 

 عن طريق القطاع العام أو القطاع الخاص وحسب توجيهـات وزارة التربيـة والتعلـيم                وإدارتها

طالـب مثـالي    اعداد  والتعليم العالي بالتركيز على تطوير العملية التربوية والتعليمية واالهتمام ب         

وتزويده بالعلم والمعرفة وما يتبع ذلك من طلب على وسائل التعلـيم المختلفـة ومنهـا األدوات                 

ية البالستيكية المستخدمة لغايات الحساب أو القياس حتى أصبحت هـذه الوسـائل جـزء               الهندس

أساسي من مستلزمات طلبة المدارس بكافة المراحل التعليمية إضافة لطلبـة الكليـات والمعاهـد               

 .والجامعات

 

رس يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج األدوات الهندسية البالستيكية لغايات استعمال طالب المدا           

وغيرهم والتي تستخدم في الحساب والقياس والرسم الهندسي وتوفيرها للطالب بسـعر مناسـب              

خاصة وانه ال يزال هنالك استيراد كبير لمثل هذه األدوات من الخارج مـع مالحظـة أن هنالـك                   

 . إمكانية كبيرة للتصدير لألسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة اإلنتاج

 

 -:    مبررات المشروع  ٢٠٢

 

 . هنالك طلب قائم ومتزايد على األدوات الهندسية البالستيكية الستخدام طالب المدارس -١

ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من هذه األدوات حيث أن اإلنتاج المحلي غير كاف                -٢

 .لتلبية احتياجات السوق المتزايدة

 سيرد في بند المنافسة والتسويق      حسب توجيهات مؤسسة المواصفات والمقاييس وكما      -٣

فان األنواع الرديئة من األدوات المستوردة موضوع البحث سيتم منعهـا مـن دخـول               

من المستورداتمهماً السوق األردني والتي تشكل جزء . 

 .إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد -٤

 .  ةخلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديد -٥

 .أصحاب المشروع/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٦
 

 املقدمة-٢



٤ 

 -:     الموقع العام للمشروع ٢٠٣

 

إن معظم مناطق المملكة مناسبة إلقامة مثل هذا المشروع خاصة وان المدن الصناعية أصـبحت               

 .منتشرة في معظم المحافظات األمر الذي يسهل تنفيذه لتوفر الخدمات الضرورية واأليدي العاملة
 
 
 

   

 

 - :   وصف المنتج١٠٣

 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج األدوات الهندسية البالستيكية وهي عبارة عن أطقـم للرسـم أو               

القياس وتستخدم باليد الستعمال طالب المدارس بشكل عام وألي استعماالت أخرى مـن قبـل أي                

 باسـتخدام مثـل هـذه       جهات سواء طالب الجامعات والمعاهد أو المكاتب الهندسية وأي مهـتم          

وهذه األدوات تصنع من حبيبات البوليسترين الشفافة وستركز هذه الدراسة على إنتـاج             . األدوات

 :األدوات التالية

سم ومثلثات عدد اثنتين طـول الـوتر        ٢٠المجموعة الهندسية المكونة من مسطره طول        .١

 .سم١٥_ سم ١٠سم، ومنقلة طول القطر من ٢٠سم، ١٥

سـم، ولغايـات هـذه      ٣٠سـم،   ٢٠سم،  ١٥سم،  ١٠د قياس الطول    المساطر بشكل منفر   .٢

الدراسة فسيتم اختيار وحدة معيارية الحتساب تكاليف اإلنتاج والمبيعات المسطرة قيـاس            

 .  سم وكمؤشر لالستهالك٢٠

 

 -:    الطلب الحالي ٢٠٣ 

 

  وخاصـة يعتبر قطاع الطلبة اكبر مستهلك لـألدوات الهندسـية البالسـتيكية موضـوع البحـث       

إضافة إلى قطاع الموظفين سواء في المؤسسات العامة أو الخاصة ومعظم           ) المجموعة الهندسية (

المهنيين ممن يستهلكون المساطر بشكل خاص وقلما يخلو أي مكتب أو منزل من مسـطرة ألي                

عدد الطلبة في مختلف مراحل التعليم سـواء المسـجلين لـدى            ) ١( ويوضح الجدول رقم     غاية،  

مي أو القطاع الخاص أو لدى وكالة الغوث في مختلف مناطق المملكة وذلك للعـام               القطاع الحكو 

 وذلك حسب البيانات الصادرة عن وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم           ٢٠٠٢-٢٠٠١الدراسي  

 ..العالي

 

  دراسة السوق-٣



٥ 

 

 )١(جدول رقم 

 توزيع الطالب حسب المراحل الدراسية في المملكة

 

 المرحلة التعليمية عد الطالب

 رياض األطفال ٩٣٦٥٤

 التعليم األساسي ١١٩٠٥٩٥

 التعليم الثانوي ١٧٩٣٣٥

 كليات المجتمع والمعاهد ١٩٢١٠

 الجامعات المختلفة ١٣٢٨٩٠

 المجموع ١٦١٥٦٨٤

 

من الجدول أعاله يتبين أن مجموع عدد الطلبة في مختلف المراحل الدراسية ومستويات التعلـيم               

 .٢٠٠٢من عدد سكان المملكة للعام % ٣١كلون حوالي مليون طالب تقريباً ويش) ١,٦(

بواقع ) المجموعات( فقد تم احتساب استهالك األدوات الهندسية        ولغايات تحديد حجم الطلب الحالي    

مجموعة واحدة لكل طالب سنوياً وتم استثناء عدد الطلبة بمرحلة رياض األطفال وحددت نسـب               

 ).٢( ما هو موضح بالجدول رقم االستهالك من قبل الطلبة في كل مرحلة حسب

 

 )٢(جدول رقم 

 

ــتهلكي  ــدد المس  نع

 المقترحة

ــتهالك   ــبة االس نس

 المقترحة

 المرحلة التعليمية عدد الطالب

 التعليم األساسي ١١٩٠٥٩٥ %٥٠ ٥٩٥٣٠٠

 التعليم الثانوي ١٧٩٣٣٥ %٢٥ ٤٤٨٠٠

 الكليات والمعاهد ١٩٢١٠ %٢٠ ٣٩٠٠

 الجامعات ١٣٢٨٩٠ %١٠ ١٣٣٠٠

 المجموع ١٥٢٢,٣٠  ٦٥٧٣٠٠

 

من الجدول أعاله يتبين أن عدد المجموعات المستهلكة بواقع مجموعة واحدة لكل طالب حـوالي                        

 . مجموعة)٦٥٧٣٠٠(



٦ 

 مليون طالب اضاف إلـى      ١,٦فيعتمد على عدد الطالب في المملكة والبالغ        أما استهالك المساطر    

 . كافة المؤسسات والدوائر والشركات

 

فقط من الطالب يحتاجون ويسـتخدمون المسـاطر وبمعـدل          % ٧٥راض التحفظ تم اعتبار     وألغ

 مليون مسطرة إضافة إلى نصف مليـون مسـطرة          ١,٢مسطرة واحدة في العام أي ما مجموعه        

 . للمستخدمين اآلخرين

 

 .  مليون مسطرة١,٧وبذلك يصبح الطلب المحلي الحالي على المساطر 

 

غم فان الطلب الحالي    ٥٥ غم ومعدل وزن المجموعة الهندسية       ١٩ وحيث ان معدل وزن المسكرة    

 : بالطن سيكون كما يلي

 

 ).  طن٣٦,١٥ (٣٦,١٥١,٥٠٠= غم  ٥٥ x مجموعة ٦٥٧٣٠٠

 ).  طن٣٢,٣٠٠ (٣٢,٣٠٠,٠٠٠= غم ١٩ x مسطرة ١٧٠٠٠٠٠

 

  طن ٦٨,٤٥ = ٣٢,٣ + ٣٦,١٥

 

 البحث عن طريق اإلنتـاج      يتم تغطية حاجة السوق المحلي من األدوات الهندسية موضوع         

المحلي واالستيراد وفيما يتعلق باإلنتاج المحلي فهنالك شركة واحدة تقوم بإنتاج المسـاطر             

ألف مسطرة من مختلـف     ) ٤٠٠(فقط وهي شركة القلم ويبلغ حجم إنتاجها السنوي حوالي          

 .األطوال واأللوان سنوياً

 

حصاءات العامة ضمن بند التعرفة الجمركية رقم       أما بالنسبة لالستيراد فقد أظهرت بيانات دائرة اإل       

والذي ينص على أدوات للرسم أو التخطيط أو الحسـاب مثـل أدوات الرسـم               ) ٩٠١٧(الصنف  

وأجهزة النسخ فيتوغراف، مناقل، ومجموعات أطقم للرسم ومساطر وأقـراص محاسـبة، أدوات             

ية المستوردات حيث لم يتبـين      لقياس الطول تستخدم باليد مثل األمتار والميكرومترات قيمة وكم        

 بالرغم ان مسؤول المبيعات في شركة       ٢٠٠٢-١٩٩٩وجود أي صادرات من هذا البند للسنوات        

 .يبين هذه المستوردات) ٣(يبين أنهم يقومون ببيع بعض منتجاتهم بالعراق والجدول رقم ) القلم(

 

 



٧ 

 

 )٣(جدول رقم 

 

 السنة كغم/الكمية دينار/القيمة

١٩٩٩ ١٧٦٨٤٦ ٣٩٤٤٩٩ 

٢٠٠٠ ١٤٩٩٥٨ ٤٠٣٩٥٢ 

٢٠٠١ ٩٠٣٨٦ ٢٥٨٤١٢ 

٢٠٠٢ ١٤٥٢٣٥ ٣٨٤٢٨٥ 

 

 .)كغم١٤١٠٠٠(من الجدول أعاله يبلغ متوسط الكميات المستورده سنوياً حوالي 

اشتمل على اصناف عديدة األمر الذي ال يمكن معه تحديد او تقدير حجـم              ) ١٩١٧( كما ان البند    

وبناء على ذلك فانه سـيتم      . سية البالستيكية موضوع البحث    المحلي من االدوات الهند    االستهالك

 . اعتماد االساس في احتساب الطلب الموقع هو االستهالك المحلي

 

 

 - :الطلب المتوقع ٣٠٣

 

عدد الطـالب والمـوظفين      بشكل عام على      والمساطر يعتمد الطلب سنوياً على األدوات الهندسية     

سنوياً فـإن تقـدير     % ٢,٨مو السكاني في األردن يبلغ      الخ وإذا ما علمنا معدل الن     ....والمهنيين  

تقريباً على هذه األدوات يعتبـر فـي مختلـف التخصصـات            % ٣زيادة الطلب بنفس النسبة أي      

ومختلف مستويات التعليم ، وعليه فإن الطلب المتوقع على أساس نفس افتراض معدل االستهالك              

لكل طالب كما هو موضح سابقاً فإن الجـدول         بمجموعة واحدة من األدوات الهندسية البالستيكية       

 .٢٠٠٢  إعتماداً على سنة األساس قادمةيبين حجم االستهالك المتوقع لخمس سنوات) ٤(رقم 

 



٨ 

 

 

 )٤(جدول رقم 

 

مجموع الكميات 

 كغم/المستهلكة
كغم/الكمية

عدد المساطر 

 المستهلكة
 كغم/الكمية

عدد المجموعات 

 المستهلكة
 السنة

 األولى ٦٥٧٣٠٠ ٣٦١٥٠ ١٧٠٠٠٠٠ ٣٢٣٠٠ ٦٨٤٥٠

 الثانية ٦٧٧٠٠ ٣٧٢٠٠ ١٧٥١٠٠٠ ٣٣٢٧٠ ٧٠٤٧٠

 الثالثة ٦٩٧٠٠ ٣٨٤٠٠ ١٨٠٣٥٠٠ ٣٤٢٧٠ ٧٢٦٧٠

 الرابعة ٧١٨٠٠ ٣٩٥٠٠ ١٨٥٧٦٠٠ ٣٥٣٠٠ ٧٤٨٠٠

 الخامسة ٧٤٠٠٠ ٤٠٧٠٠ ١٩١٣٤٠٠ ٣٦٤٠٠ ٧٧١٠٠

 

مسـطرة  ووزن ال ) غـم ٥٥(حددت كمية اإلستهالك على أساس وزن المجموعة الواحدة          -

 ) .غم١٩(

 

 -:حصة المشروع من السوقالطاقة اإلنتاجية و ٤٠٣

 -: إنتاج المجموعات الهندسية-أ

وذلـك  ) ٧( تشكيل المجموعات الهندسية الواردة في الجدول رقم         ةتبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى لماكين    

 فـي الضـربة     سنة وبناء على الفترة الزمنية الالزمة     /  يوم   ٣٠٠/ يوم  /  ساعات عمل    ٨على أساس   

ثانية لعملية التشكيل وبما أن عدد الثواني المتاحة في اليوم          ) ٤٥(الواحدة لتشكيل المجموعة حيث يلزم      

أي مـا   .  مجموعة في السـنة    ١٩٢٠٠٠ في اليوم أي      مجموعة ٦٤٠ = ٤٥/  ثانية   ٢٨٨٠٠الواحد  

 .غم٥٥ كغم عى أساس وزن المجموعة ١٠٥٦٠يعادل 

 

 -: انتاج المساطر-ب

لى البينات الواردة في البند اعاله وحيث ان الماكينة الواحدة حسب قياس القالب الالزم لها يمكن                بناء ع 

ثانيـة لعمليـة    ) ٦٠(سم بالضربة الواحدة ويلزم     ٣عرض  × سم  ٢٠مساطر طول    ٦ان تقوم بتشكيل    

م على   كغ ١٦٤١٦ مسطرة في السنة أي ما يعادل        ٨٦٤٤٠٠ إن الطاقة العملية للماكينة تبلغ    التشكيل ف 

 .  غم١٩أساس وزن المسطرة 

 

، وذلك يعني    كغم ٢٦٨٠٠أي أن مجموع انتاج الجهاز اآللي من المجموعات الهندسية والمساطر يعادل            

 .  كغم سنوياً على أساس وردية عمل واحدة٢٦٩٧٦ان مجموع انتاج الجهاز اآللي المتاح يعادل 



٩ 

 كغم في السـنة     ٦٨٤٥٠وضوع البحث حوالي     يتوقع أن يبلغ حجم الطلب على االدوات الهندسية م         -ج

 كغم وتشـكل مـا      ٢٦٩٧٦االولى من هذه الدراسة وحيث أن الطاقة االنتاجية المقترحة للمشروع تبلغ            

ـ            % ٣٩,٤نسبته   مـن  تبدأ  من حجم الطلب الكلي المقدر وعلى فرض أن الطاقة االنتاجية للمشروع س

يبـين حجـم    ) ٥(سنوياً فإن الجدول رقم     % ٣وتزداد بنسبة   ألغراض التحفظ   في السنة االولى    % ٧٥

 .االولىالتشغيلية ة سنلاإلنتاج المتوقع ل
 

 )٥(جدول رقم 

 السنة %الطاقة المستغلة  كغم/ حجم اإلنتاج  من الطلب المحلي% 

 االولى ٧٥ ٢٠٢٣٢ %٢٩,٥
 

 -:     المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

نتاج المحلي والمستوردات حيث أن هنالك شركة       تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإل      -

 الستعمال الطلبة سواء فـي المـدارس أو المعاهـد أو             فقط واحدة تقوم بإنتاج المساطر   

الجامعات، أما من جهة المستوردات فانه يوجد في السوق المحلي أنواع عديدة من هـذه               

فـي   هـذه األدوات  األدوات تستورد من بلدان عديدة أهمها الصين وتايوان ولكن نوعية           

ديئة وسهلة التلف وبما أن هنالك تركيز على التأكد من جودة المنتج المستورد             معظمها ر 

 حيث سيتم منع    ٢٠٠٤وحسب توجهات مؤسسة المواصفات والمقاييس ابتداءاً من العام         

دخول أي صنف غير مطابق للمواصفات التي ستحدد من قبل المؤسسة ونتيجـة لزيـادة               

ي بشكل عام بين المواطنين نتيجة النتشار وسائل اإلعالم والتعريف بمـا            الوعي االستهالك 

 .إلنتاج المحليل يكون حصة جيدة من السوقهو جيد أو غير ذلك فانه يتوقع أن 

ومن حيث التسويق فيجب التركيز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار وتوفير هـامش              -

ربح جيد الصحاب المحالت التي تبيع هذه األدوات وخاصة المكتبات كما يمكن االسـتفادة              

 ).المدنية والعسكرية( من المؤسستين االستهالكيتين في األردن 

لوان وزخارف ورسوم، حيث انه يالحـظ       كما يتوجب انتاج ادوات هندسية ومساطر بعدة أ        -

 .أن هنالك طلب كبير على هذا النوع من األدوات وخاصة من قبل طالب المدارس

تتفاوت أسعار البيع في السوق المحلي وذلك اعتماداً على جودة الصـنف وبلـد المنشـأ                 -

س فل) ٣٥٠(ع بحوالي   فيالحظ أن المجموعة من األدوات الواردة من الصين أو تايوان تبا          

 . وأكثر من ذلكفلس للمجموعة) ٦٠٠(بينما األوروبية المنشأ فتباع بحوالي 

وحتى يستطيع المشروع المنافسة في السوق المحلي فإن سعر البيع المقترح للمجموعـة              -

 مـع األخـذ      بالجملة )اً فلس ٤٥(وسعر البيع للمسطرة الواحدة     )  فلس ٣٢٠(الواحدة هو   

لمنتج المحلي والتي ستكون أفضل من األنواع متدنيـة         بعين االعتبار التركيز على نوعية ا     

 .الجودة



١٠ 

 

 - :    اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣

 للسنة األولى من االنتاج والتي تم       اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع    ) ٦( يوضح الجدول رقم    

  . كما ورد أعالهوسعر البيع المقترح%) ٧٥(المستغلة تقديرها على أساس الطاقة 

 

  )٦( جدول رقم 

 بالدينار/ اإليرادات السنوية المتوقعة
 

إجمالي 

/ اإليرادات 

 دينار

/ اإليرادات 

 دينار

عدد 

 المساطر

كمية المساطر 

 كغم/ المنتجة 

/ اإليرادات 

 دينار

عدد 

المجموعات 

 المنتجة

إنتاج 

المجموعات 

كغم/ الهندسية 

 السنة

 األولى ٧٩٢٠ ١٤٤٠٠٠ ٤٦٠٨٠ ١٢٣١٢ ٦٤٨٠٠٠ ٢٩١٦٠ ٧٥٢٤٠

 

 

 

 - :     موقع المشروع١٠٤

 

تجمعـات  /يقترح إقامة المشروع في أي من مدن المملكة ال سيما تلك التي يتواجـد فيهـا مـدن                 

 .صناعية حيث تتوفر الخدمات الضرورية واأليدي العاملة الالزمة للمشروع

 

 - :      البناء٢٠٤

 

 متر مربع وبما يتناسب مع هذا النوع من         )٢٠٠(تقدر احتياجات المشروع من البناء ما مساحته        

الصناعة، والبناء عبارة عن هنجر السقف جمالون والجدران طوب إسمنتي مقصور ويتوفر مثـل        

ويبـين  . هذا البناء في معظم المناطق الصناعية المرخصة لغايــات االسـتعماالت الصـناعية              

 .توزيع المساحة المطلوبة حسب االستعمال ) ٧(  الجـدول رقم

 الدراسة الفنية .٤



١١ 

 

  )٧( جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع

 

 البند متر مربع

 صالة اإلنتاج ١٠٠

 مخزن للمواد األولية والبضاعة الجاهزة ٣٦

 مكاتب اإلدارة والمحاسبة ٥٠

 الخدمات األخرى ١٤

 المجموع ٢٠٠

 

 يفترض استئجار مبنى ضمن المناطق المشار اليها في موقع المشروع ويقدر بدل اإليجار             -

 .دينار) ٣٠٠٠(متر مربع أي أن بدل اإليجار السنوي /  دينار ١٥حوالي 

 يلزم البناء بعض التوصيالت الميكانيكية والكهربائية وأعمال صحية وتوصيالت الميـاه            -

 .دينار) ١٥٠٠(وتقدر هذه التكاليف بحوالي . الخ… للمبرد والكهرباء

 

 

 - :       عملية التصنيع٣٠٤

 اذا كـان    ترين الشفافة في الحوض الملحـق بماكينـة الحقـن         توضع حبيبات البوليس   -١

المطلوب انتاج أدوات غير ملونة، واذا كان األنتاج المطلوب أدوات ملونة تضاف مواد            

 مئوية ١٣٠ حيث يتم تسخين هذه الحبيبات إلى درجة         الصباغة حسب اللون المطلوب   

 .ن األدوات الهندسيةويتم حقنها في القوالب المعدة حسب الشكل والحجم المطلوب م

القالب الواحد مجهز ليقوم بتشكيل المجموعة الكاملة وهي عبـارة عـن المسـطرة               -٢

 مساطر فـي القالـب      ٦ أما من عدد المساطر فيتم تشكيل        والمنقلة) ٢( ومثلثات عدد 

 .الواحد

  ثانيـة  ٤٥تستغرق عملية التشكيل في القالب الواحد في الضربة الواحـدة حـوالي              -٣

 . ثانية للمساطر٦٠سية وللمجموعة الهند

بعد عملية التشكيل والتبريد التي تتم بالماء يتم طرد األدوات التي تـم قولبتهـا إلـى                  -٤

الخارج وتسقط في وعاء معدني معد لهذه الغاية وبهذه الحالة فان المـواد المنتجـة               

 .تكون غير مطبوعة



١٢ 

 يتم بعد ذلـك     يتم عملية التأكد من سالمة المنتج من أية عيوب أو وجود زوائد حيث             -٥

عملية الطباعة يدوياً بواسطة ماكينات طباعة على الحرير بواسطة فلـم معـد لهـذه               

 .الغاية ويستخدم الفلم الواحد حوالي مدة شهر

يتم بعد ذلك تغليف المجموعة الواحدة في ورق سلوفان معد مسبقاً ويتم توضيب كـل                -٦

 . مجموعة في صندوق كرتون تمهيداً لعملية البيع١٤٤

 

 - :    المعدات واآلالت ٤٠٤

المعدات الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها ويمكن اسـتيراد هـذه           ) ٨(يوضح الجدول رقم    

الماكينات من عدة جهات ولكن يفضل الماكينات اليابانية أو األوروبية المنشأ وذلك لمتانتها وطول              

 .عمرها وجودة إنتاجها
 

 )٨(جدول رقم 

 ات الالزمةتكلفة المعدات والتجهيز

 البند العدد التكلفة

٢ ٣٤٠٠٠ 

Injection Molding Machine Met 
Series – Mold Clamping Force 
Including HYDR- Core Pulling 

System 
 قوالب للشكل والقياس المطلوب ٢ ١٢٧٨٠

 ماكينات طباعة يدوية ٣ ٤٥٠

 (Chiller)برج التبريد  ١ ٦٠٠٠

 كمبرسور هواء ١ ٦٥٠

 طاوالت لفرز اإلنتاج والترتيب ٢ ٤٠٠

 عدد وأدوات للمشغل والصيانة - ٥٠٠

 أجور ومواد التركيب - ٢٣٠٠

 المجموع  ٥٧٠٨٠

 

تم تحديد نوع األجهزة والمعدات المطلوبة وتكاليفها بالتعاون مع صاحب مشروع شـركة     -

 .القلم والذي يقوم بإنتاج هذه األدوات في األردن



١٣ 

  - :زات األثاث والتجهي     ٥٠٤

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتـب والمقاعـد والخـزائن وجهـاز                

 .دينار) ٢٥٠٠(حاسوب وهاتف وغيرها وتقدر تكلفتها حوالي 

 

 - :السيارات ٦٠٤

صغيرة وذلك لغايات تسيير أعمال المشروع وتوزيـع منتجاتـه          ) فان(يلزم المشروع سيارة نقل     

 .دينار) ٨٠٠٠(وتقدر تكلفتها حوالي 
 
 

 - :     القوى العاملة٧٠٤

احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التـي           ) ٩( يبين الجدول رقم    

 .)بالدينار( ستدفع لهم 

 

  )٩( جدول رقم 

 بالدينار/ القوى العاملة والرواتب واألجور

 

 الوظيفة العدد األجر الشهري األجر السنوي

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣٦٠٠

 مالي وإداري  ١ ٢٥٠ ٣٠٠٠

 مسؤول تسويق ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 سكرتيرة ١ ١٥٠ ١٨٠٠

 سائق ١ ١٢٠ ١٤٤٠

 عمال فنيين ٢ ١٥٠ ٣٦٠٠

 عامالت للطباعة والتوضيب ٣ ١٠٠ ٣٦٠٠

 عامل تنظيفات ومراسل ١ ١٠٠ ١٢٠٠

 المجموع ١١  ٢٠٦٤٠

 

 ١١ان االجتماعي والبالغة نسـبتها      يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع في الضم       -

 .دينار) ٢٢٩١٠(ليصبح إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة% 

 

 

 



١٤ 

 

 

 - :     المواد األولية٨٠٤

احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى مـن اإلنتـاج            ) ١٠( يوضح الجدول رقم    

ادة الرئيسية في اإلنتاج هي حبيبـات       وذلك بناء على الطاقة المستغلة وحجم اإلنتاج المتوقع والم        

البوليسترين الشفافة وهذه المادة يتغير سعرها بتغير سعر النفط وتم تحديد السـعر الـدارج فـي       

أجور % ٥دوالر للطن الواحد يضاف     ) ٨٦٥(السوق المحلي عند إعداد هذه الدراسة وذلك بواقع         

 .بدل فاقد% ٢قع يضاف لذلك نسبةدينار واصل المو) ٦٤٥ (  النقل والتخليص ليصبح سعر الطن

 . دينار١,٥لف الكيلو غرام الواحد أما سعر مواد الصباغة والتلوين فيك

 

 )١٠(جدول رقم 

 احتياجات المشروع من المواد األولية

 

 البند كغم/ الكمية دينار/ القيمة

 حبيبات البوليسترين ٢٠٦٥٠ ١٣٣١٠

 مواد صباغة  ٧٥٠ ١١٢٥

 حبر للطباعة - ٢٠٠

 ورق السلوفان - ٤٥٠

 الم الطباعةفأ ١٢ ١٢٠

 كرتون للتغليف - ٢٠٠

 المجموع  ١٥٤٠٥

 

 -:الضرورية      الخدمات ٩٠٤

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات واإلنارة االعتيادية           

 تكاليف هذه الخدمات كما هـو       والماء الالزم للتبريد واالستعمال الشخصي ووقود السيارة، وتقدر       

 .)١١(مبين في الجدول رقم 



١٥ 

 

  )١١( جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 البند دينار/ التكلفة 

 الكهرباء ١٨٠٠

 المياه ٤٨٠

 الوقود ٧٢٠

 المجموع ٣٠٠٠

 

تبلغ قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دفعها وهي تأمينـات االشـتراك فـي التيـار                 -

 .دينار) ٥٠٠(اه والهاتف والفاكس وتقدر تكلفتها حوالي الكهربائي والمي

 

 

 - :    برامج تنفيذ المشروع١٠ – ٤

 شهور كون البناء مسـتأجر وان تنفيـذ األعمـال           ٦تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي       

نـات  الكهربائية والميكانيكية يمكن تنفيذها بسهولة وسيتم فتح االعتمادات الالزمة لشـراء الماكي           

 .الرئيسية حال تسجيل المشروع لدى الجهات الرسمية



١٦ 

 

 

 

 

  - :تكاليف التشغيل السنوية  ١٠-٥

 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من اإلنتاج) ١٢(يبين الجدول رقم 
 

 )١٢(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 

 

  

 

 - :    راس المال العامل٢٠٥

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على أسـاس حاجـة شـهر ونصـف أي مبلـغ               

 .دينار) ٦٤٨٤(

 

 - :قبل التشغيلنفقات التأسيس وما  ٣٠٥

 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل الدراسات واالستشارات المالية والقانونية وأتعاب التسجيل        

 .دينار) ١٥٠٠(الخ وتقدر تكلفتها حوالي … ومصاريف تجارب 

 البند دينار/ التكلفة

 المواد األولية والتغليف ١٥٤٠٥

 ب واألجورالروات ٢٢٩١٠

 اإليجارات ٣٠٠٠

 مصاريف تسويقية  ١٢٠٠

 الخدمات الضرورية ٣٠٠٠

 المصاريف التشغيلية األخرى ٦٣٦٠

 المجموع ٥١٨٧٥

 الدراسة المالية.٥



١٧ 

 

 - :تكاليف المشروع ٤٠٥

 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسة) ١٣(يوضح الجدول رقم 

 

 )١٣(قم جدول ر

 )بالدينار(إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 البند دينار/ التكلفة

 األعمال الكهربائية والميكانيكية ١٥٠٠

 األجهزة والمعدات ٥٧٠٨٠

 األثاث والتجهيزات ٢٥٠٠

 السيارات ٨٠٠٠

 التأمينات المستردة ٥٠٠

 مجموع تكاليف األصول الثابتة ٦٩٥٨٠

 بل التشغيلمصاريف التأسيس وما ق ١٥٠٠

 راس المال العامل ٦٤٨٤

 إجمالي تكاليف المشروع ٧٧٥٦٤

 

 - :     وسائل التمويل٥٠٥

 

مـن  % ٥١,٥دينـار ويمثـل     ) ٤٠٠٠٠( المشروع على قرض مصرفي بقيمة       سيحصل صاحب 

إجمالي تكاليف المشروع، بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة علماً بان فائـدة               

 . سنوات٥ولمدة % ١٠في القرض المصر

 

 -:      الفرضيات المالية٦٠٥

 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قـرض لتغطيـة               

 سنوات بأقساط سنوية    ٥جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى           

لتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون        سنوياً ويبدأ با  % ١٠متساوية وبمعدل فائدة    

 .فترة التأسيس فترة سماح



١٨ 

 سنوات وذلك باالعتمـاد علـى األسـس والفرضـيات     ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة    

 :التالية

 .تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية -

 .نقدية% ١٠٠ أن مبيعات منتجات المشروع تم افتراض -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

 - :الخالصة ٧٠٥

اسية المرفق، إن المشـروع     يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحس        

يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر علـى               

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسـة حسـاب األربـاح                

 :يليوالخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما 

 دينار في السـنة األولـى       ٨٧٢٤يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة١٠١٨٨للتشغيل 

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجـور والرواتـب         ١١سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينار  ٢٧٨٤٧التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ           

 . دينار في السنة الخامسة٢٩٢٣٩ي السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ ف

فـي  % ١٩,١في السنة األولـى و  % ١١,٨ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين   -

فـي   % ٢١,٦السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقـوق الملكيـة            

 .في السنة الخامسة % ١٩,١السنة األولى إلى 

 . دينار٣٨٣١٠ NPVلقيمة الحالية للمشروع  تبلغ صافي ا -

 %.٢٧,١ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٤داد للمشروع تبلغ فترة االستر -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض اسـعار البيـع بـين           أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

ويبقى المشروع مجدياً، وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنـى           % ٢٠و% ١٠

اال ان المشروع يعتبر حساسـاً لزيـادة تكـاليف          . الالزم للحكم على جدوى المشروع    

 لب مراعاة ذلك األمر الذي يتط% ٢٠التشغيل بنسبة 

 



١٩ 

 
 
 

 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح -

 النقدي  التدفقبيان -

  التقديرية ميةلعموالميزانية ا -

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية -

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
عام

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

75,24077,49779,82282,21784,683المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

15,40516,17516,98417,83318,725تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
7,9928,3928,8119,2529,714تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,9256,2216,5326,8597,202تكاليف المصنع التشغيلية

29,32230,78832,32833,94435,641مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
45,91846,70947,49548,27349,042الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
12,25412,86713,51014,18614,895رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
3,3153,4813,6553,8384,029مصاريف أخرى

22,55323,53124,55825,63626,767مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,4327,4327,4327,4327,432اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

30,28631,26332,29033,36834,499مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
15,63215,44615,20514,90514,543الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
11,63212,10112,58113,07413,583الربح قبل الضريبة

2,9083,0253,1453,2683,396الضريبة على األرباح
8,7249,0769,4369,80510,188األرباح الصافية

%70%69%68%67%66نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
56,17957,42058,67859,95061,228نقطة التعادل (بالدينار)

%72%73%74%74%75نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
57,08010.005,708معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

1,50010.00150أخرى
7,432المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,4846,4840رأس المال العامل المطلوب

77,56437,56440,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج ادوات هندسية بالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
75,24077,49779,82282,21784,683المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
75,24077,49779,82282,21784,683المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
37,564حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,5598,64712,19815,14717,427الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
77,56479,79986,14492,02097,364102,111مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
69,580مجموع اإلستثمارات

1,92629,32230,78832,32833,94435,641التكاليف التشغيلية المباشرة
22,55323,53124,55825,63626,767إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,0003,3452,6241,831959الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
2,9083,0253,1453,2683,396الضريبة

73,00658,78360,68962,65464,67966,763إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,55921,01525,45529,36532,68535,347صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
6,5527,2077,9288,7219,593أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
6,5527,2077,9288,7219,593إجمالي دفعات سداد القرض

4,55914,46318,24821,43823,96425,754رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,8166,0516,2906,5376,792توزيعات األرباح

4,5598,64712,19815,14717,42718,963صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج ادوات هندسية بالستيكية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,5598,64712,19815,14717,42718,963النقد

00000المدينون
1,9261,9261,9261,9261,9261,926المخزون

6,48410,57314,12317,07319,35320,888إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

57,080األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

1,500أخرى
69,58069,58069,58069,58069,58069,580إجمالي األصول الثابتة
7,43214,86422,29729,72937,161اإلستهالك التراآمي

69,58062,14854,71647,28339,85132,419القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
77,56473,92169,73964,95659,50453,307مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
655272077928872195930اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

655272077928872195930مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

334482624118313959300رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
334482624118313959300مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
37,56437,56437,56437,56437,56437,564رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,9085,9339,07912,347األرباج المجمعة
2,9083,0253,1453,2683,396الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

37,56440,47343,49846,64349,91153,307مجموع حقوق الملكية
77,56473,92169,73964,95659,50453,307مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %19.1%16.5%14.5%13.0%11.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%19.1%19.6%20.2%20.9%21.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.51.82.02.0NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع انتاج ادوات هندسية بالستيكية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%77,5643تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %37,5645مساهمة صاحب

%40,00012القروض

%50%51.6القرض الى التكاليف %

%25%48.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8,7249,0769,4369,80510,188صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%16.0%15.9%15.8%15.6%15.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%19.1%16.5%14.5%13.0%11.8معدل العائد على اإلستثمار %

%19.1%19.6%20.2%20.9%21.6معدل العائد على حقوق الملكية %

1.51.82.02.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

56,17957,42058,67859,95061,228نقطة 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 2,858-38,31032,84927,38823,4688,62617,726صافي القيمة الحالية

IRR 10.9%19.0%15.5%21.3%21.2%23.9%27.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.11.21.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

58,691

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.0%
20.3%

1.4

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع انتاج ادوات هندسية بالستيكية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,446

15.8%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.1%معدل العائد الداخلي
NPV38,310صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.9%معدل العائد الداخلي
NPV32,849صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.2%معدل العائد الداخلي
NPV27,388صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV23,468صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR15.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,626صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.0%معدل العائد الداخلي
NPV17,726صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR10.9%معدل العائد الداخلي
NPV-2,858صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,0060-73,006

14,55923,36518,806

230523,17822,873

332122,93722,616

433722,63722,301
535481,45881,104

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

080,3060-80,306

14,55923,36518,806

230523,17822,873

332122,93722,616

433722,63722,301
535484,70084,346

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

087,6070-87,607

14,55923,36518,806

230523,17822,873

332122,93722,616

433722,63722,301
535487,94187,588



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,0060-73,006

14,55919,60315,044

230519,30318,998

332118,94618,625

433718,52718,190
535476,27575,922

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,0060-73,006

14,55915,84111,282

230515,42815,123

332114,95514,634

433714,41614,079
535471,09370,739

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,1980-73,198

15,01518,17713,162

233617,74617,410

335317,24816,896

437016,67916,309
538975,99775,608

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

073,3910-73,391

15,47112,9907,519

236712,31411,948

338511,56011,175

440410,72210,317
542470,53670,112




