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

تغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة وال      ) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) 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 للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
 لتقديم أية)إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 اثنان وعشـرون كافة مناطق المملكة وعددها    في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      
 .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
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ منتجات المشروع 
  ٢. ٣ الطلب والعرض

  ٣. ٣ الطلب المتوقع على منتجات المشروع
  ٤. ٣ الطاقة االنتاجية المقترحة
  ٥. ٣ المنافسة واسعار البيع

   ٦. ٣ االيرادات المتوقعة
 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ الموقع
  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ مراحل التصنيع
  ٤٠٤ الماكينات والمعدات

  ٥. ٤ االثاث والتجهيزات المكتبية
  ٦. ٤ وسائط النقل

  ٧٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية
  ٨٠٤ المواد االولية وكلفتها

  ٩٠٤ دمات الضروريةالخ
  ١٠-٤ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ١١-٤ برنامج تنفيذ المشروع
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى
  ٢. ٥ رأس المال العامل

  ٣. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ س والفرضيات الماليةاألس

  ٧٠٥ االستنتاج
  ٨٠٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

 لواح المراياأ اسم المشروع

 محافظة اربد  المقترحموقع المشروع

 لواح المراياأ منتجات المشروع

 شخص ١٥ األيدي العاملة

 دينار ٩٩ ٣١٢ ياالستثمار الكل

 % ٤٠,٤ خليمعدل العائد الدا

 دينار ٩٨,١٣٨ صافي القيمة الحالية

  ٢ القيمة الحالية لإليرادات على اإلستثمارات

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 
 
 

لواح المراياأنتاجإمشروع  



 
 

 ٥

 
 
 

 

 

 
 

  وصف المشروع١. ٢
  

تتناول هذه الدراسة الجدوى االقتصادية االولية القامة مشروع انتاج الواح المرايا، حيث تتضمن 

تسويقية والنواحي الفنية لمتطلبات تأسيس المشروع، ككميات االنتاج النواحي ال هذه الدراسة

ت والمعدات والقوى العاملة والمواد الالزمة للتشغيل، آلالالمتوقعة واحتياجاته من المباني وا

ومن ثم النواحي االقتصادية والتحليالت المالية والمؤشرات االقتصادية كحساسية المشروع 

 . ت والتكاليف وتأثيرها على االرباح مع احتساب التدفقات النقديةحسب تغيرات قيم االيرادا

يتمثل المشروع باقامة مصنع إلنتاج الواح المرايا المستخدمة من قبل محالت الزجاج وقص 

 .وتفصيل المرايا
 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

حافظة الى مثل نظرا للتطور السكاني واالجتماعي في محافظة اربد، فاننا نرى حاجة هذه الم

هذا المشروع، خاصة وان هذه المحافظة تتجه الى توريد احتياجاتها من هذه المنتجات من 

مر الذي يكلف تجارها مصاريف اضافية غير قليلة بسبب احتمال أل ا،محافظة العاصمة 

تعرضها للكسر او الخدش، هذا ما يمكن تفاديه او االقالل منه بوجود مشروع النتاج الواح 

ايا بالقرب من هؤالء التجار، وبالتالي فاننا نرى ان هذا المشروع سوف يساهم بشكل فعال المر

، بجانب كونه فرصة استثمارية ، االمر الذي   المنتجهذافي تأمين احتياجات هذه المحافظة من 

 .يؤدي الى تشغيل االيدي العاملة هناك

 

 

 

 

 المقدمة. ٢



 
 

 ٦

 

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

ويقترح اقامته .  الن يقام في محافظة اربد لالسباب المشار اليها اعالهان هذا المشروع مناسب

 .الصناعية لتوفر الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع/ضمن احدى المناطق الحرفية

 

 

 
 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

ان منتجات المشروع عبارة عن الواح المرايا المستعمل في االثاث المنزلي والديكورات وما 

 هذا وتنتج المرايا .٧٠٠٩٩١١ رقم  ةالجمركي التعرفة التي تستورد تحت البندشابه، و

 . ملم٢,٠-١,٥بسماكات تتراوح بين 
 

 والعرض الطلب  ٢٠٣
 

نتاجية إلتواجد في محافظتي العاصمة والزرقاء، طاقتها اتيوجد في المملكة اربع مشاغل صغيرة 

 علما .متواضعةن هذه المنتجات جودتها ألى إ ضافةإل هذا با.قليلة ال تتناسب واحتياجات المملكة

 حيث يبين الجدول المرفق . من الخارجعن طريق اإلستيراد ى المملكة تغطمعظم احتياجاتبان 

، فقد كانت )٢٠٠١ – ١٩٩٧( ان هناك تزايدا مستمرا على الكميات المستوردة خالل االعوام  

طنا، واذا ) ١ ٦٤٤( حوالي ٢٠٠١طنا الى ان اصبحت في عام ) ٣٣٧( حوالي ١٩٩٧في عام 

معدل احتياجات  ان يتبين ه، فانالسابقةسنوات الالكميات المستوردة خالل صافي احتسبنا معدل 

 .طن ) ٨٧٠(المملكة السنوي من ألواح المرايا يبلغ 

 

 

 

 

 السوقدراسة.٣
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 )١(جدول رقم 

     كميات وقيم مستوردات المملكة من الواح المرايا خالل الفترة                    

) ٢٠٠١ – ١٩٩٧( 
 السنة صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

الكمية  )د(القيمة )طن(الكمية 

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

 )د(القيمة 

١٣٧ ١٤٨ ٣٣٧,٢١ ١٩٩٧ ١٣٧ ١٤٨ ٣٣٧,٢١ ــ ــ   
١٨٤ ٥٧٥ ٥٠١,٩ ١٩٩٨  ٨ ٠٠٠ ٢٠,٣  ١٧٦ ٥٧٥ ٤٨١,٦  
٢٨١ ٣٢١ ٨٢٧,٥١ ١٩٩٩  ٤٠ ٠٠٠ ٩٢,٤  ٢٤١ ٣٢١ ٧٣٥,١١  

٤٨٣ ١٨٦ ١٢٥٨,١٣ ٢٠٠٠  ٤٥ ٠٠٠ ١٠٤,٩  ٤٣٨ ١٨٦ ١١٥٣,٢٣  
٦٧٥ ٤٩٣ ١٦٤٣,٩ ٢٠٠١ ٦٧٥ ٤٩٣ ١٦٤٣,٩ ــ ــ   

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣
 

 اعتبارا من العام %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على المنتج المشار اليه بواقع 

ة لمعدالت النمو في السكان، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع ب، وهي نسبة مقار ٢٠٠١

 :للسنوات الخمس القادمة
 

 )بالطن(الطلب المتوقع  السنة
 ١ ٧٩٦ االولى

 ١ ٨٥٠ الثانية

 ١ ٩٠٦ الثالثة

 ١ ٩٦٣ الرابعة

 ٢ ٠٢٢ الخامسة
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 الطاقة االنتاجية المقترحة ٤٠٣
 

، يقترح ان تكون الطاقة االنتاجية المتاحة لسنوات القادمةحجم الطلب المتوقع لبناء على 

 وعليه يقترح ان تكون الخطة االنتاجية للمشروع على مدى .طن سنويا) ٥٠٠(للمشروع 

 :الخمس سنوات االولى كما يلي 

ممن حجم % ١٧ أي ما يعادل من الطاقة االنتاجية%) ٦٠(في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 . ٢٠٠٤وقع في عام الطلب المت

 .سنويا%) ٥(ما نسبته ب  كميات اإلنتاج زيادة، افترض الالحقةة  في السنوات االربع- 
 

 :المنافسة وأسعار البيع ٥٠٣
 

نظرا لصغر وتوضاع حجم اإلنتاج  يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات في تصريف منتجاته، ال

 بجودة مناسبة وطرحها للبيع م اإلنتاجال سيما اذا ما ت. المحلي الحالي مقارنة بحجم السوق

 اما بالنسبة لألسعار، فيباع اإلنتاج .باسعار منافسة مع توفير هامش ربح مقبول لتجار التجزئة

في حين ان .  دينار للطن٦٥٠-٦٠٠المحلي ذات الجودة المتواضعة بأسعار تتراوح بين 

وألغراض .  دينار للطن٧٥٠_٦٥٠المستورد ذات الجودة األعلى فانه يباع بسعر يتراوج بين 

 . دينار للطن٦٠٠هذه الدراسة، فقد تم افتراض بيع منتجات المشروع بسعر 
 

  اإليرادات المتوقعة٦٠٣
 :يتوقع ان تكون االيرادات خالل السنوات الخمس االولى لمشروع على النحو التالي   

 

 االيرادات السنويةنتاج بالطنإل ااتكمي السنة
 دينار ١٨٠ ٠٠٠ ٣٠٠ ولىألا

 دينار ١٨٩ ٠٠٠ ٣١٥ الثانية

 دينار ١٩٨ ٤٥٠ ٣٣١ الثالثة

 دينار٢٠٨ ٣٧٠ ٣٤٧ الرابعة

 دينار٢١٨ ٧٩٠ ٣٦٥ الخامسة

 

 



 
 

 ٩

 

 

 

 
 

 : الموقع١٠٤
 

الحرفية المنتشرة في محافظة اربد، / يقترح اقامة المشروع ضمن احدى المناطق الصناعية 

 .حيث تتوفر الخدمات واأليدي  العاملة 

 

  البناء ٢٠٤ 
 

 ويقترح تنفيذه ضمن بناء مستأجر، .متر مربع ) ٤٠٠(تقدر احتياجات المشروع من االبنية بـ  

 دينار ١٥ بواقع دينار) ٦ ٠٠٠(جرته السنوية أن تصل أقدر ي .ويفضل ان يكون هنجر معدني

 فصل  مثل خداماالستومن المتوقع ان يحتاج البناء الى بعض التعديالت بما يتناسب . للمتر المربع

 تقدر كلفة التعديالت .ن المستودعات وتوفير مكاتب وخدمات لالدارة والعمالعصالة االنتاج 

 . دينار) ٤,٠٠٠(المتوقع اجراءها على البناء بـ  
  

 مراحل التصنيع  ٣٠٤
 

 :     تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية 
.                     تنظيف الواح الزجاج ونقلها على قشاط ناقل خاص الى داخل الفرن الحراري  -

األولى بمادة نترات الفضة والثانية بأكسيد . يتم طالء األلواح داخل الفرن على مرحلتين -

 .                                                   الحديد

.                                                                                لحين البيعالتخزين  -

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠

 

 :نات والمعداتيالماك ٤٠٤
 

 :يبين الجدول التالي الماكينات والتجهيزات الالزمة للمشروع

 نةيالماك
  الوحدةسعر

 دينار
 العدد

 التكلفة

 ينارد

 ٢٠ ٠٠٠ ١ ٢٠ ٠٠٠ )U( متر على شكل ٢٠ ناقل بطول قشاط

 مزود بنافثات طالء)(Two Stages فرن حراري

 وهواءساخن
٢٥ ٠٠٠ ١ ٢٥ ٠٠٠ 

 ٢ ٥٠٠ ١ ٢ ٥٠٠ ماكنة جلخ مزودة بحجر جلخ خاص 

 ٥٠٠ - -  عدد وأدوات متنوعة

 ٤٨ ٠٠.  المجموع

 

 ة االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبي٥٠٤
 

 .دينار) ٣ ٠٠٠(تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 
 

  وسائط النقل٦٠٤
 

  قدرت كلفتها بمبلغوقدتم افتراض شراء سيارة نقل متوسطة تستخدم لتوزيع الواح المرايا، 

 .دينار) ١٨,٠٠٠( 

 

  

 

 

 

 

 



 
 

 ١١

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 التكلفة السنوية لشهريالراتب ا العدد الوظيفة

 ٦٠٠٠       ٥٠٠         ١     مدير عام

 ٣ ٠٠٠      ٢٥٠        ١     محاسب

 ٣ ٠٠٠      ٢٥٠        ١     مسؤول تسويق

 ١ ٨٠٠      ١٥٠        ١     سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠      ٣٠٠        ١     مهندس كيماوي/مدير انتاج

 ٥ ٤٠٠      ١٥٠        ٣     )بولي تكنيك (/فنيو انتاج

 ٤ ٨٠٠      ١٠٠        ٤     عاديين/عمال مناولة

  ١٦٨٠      ١٤٠         ١     سائق

 ١ ٠٢٠     ٨٥        ١     حارس

 ١ ٠٢٠     ٨٥        ١     مراسل

 ٣١ ٣٢٠     المجموع

 

 %١١ن االجتماعي بواقع جور مساهمة المشروع في الضماأليضاف للرواتب وا
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 وكلفتها  األولية المواد ٨٠٤
 

التكلفة اإلجماليةدينار/السعر للوحدة  طن/الكمية    المصدر    المادة

 ٦٦ ٠٠٠   ٢٢٠       ٣٠٠      مستوردملم٢-١,٥سماكة الواح زجاج

 نترات الفضة تحتوي على 

Ca F٢ 

 ٣ ٧٠٥   ٢٨٥       ١٣      مستورد

 ة ملونة اساسها اكسيد اترب

 الحديد

 ٤ ٢٩٠   ٣٠٠       ١٣      محلي

 ٣ ٧٠٠   -        -       - بدل تالف

 ٧٧ ٦٩٥   المجموع 

 

 الضرورية الخدمات ٩٠٤
 

 دينار/ التكلفة  البند

  ٣٦٠ المياه

 ١ ٤٤٠ الكهرباء

 ٧ ٠٠٠ الوقود

 ٨ ٨٠٠ المجموع

 



 
 

 ١٣

 
 غيل مصاريف التأسيس و ما قبل التش١٠٠٤

 

 مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع تشتمل

) ٢ ٠٠٠(ومصاريف التعاقد على شراء المعدات ومصارف متفرقة اخرى، قدرت بمجملها بحوالي 

 .دينار
 

  برنامج تنفيذ المشروع١١٠٤
 

راء التعديالت ج الموقع وااشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار) ٦-٤(يحتاج المشروع الى فترة 

 .الالزمة على البناء وايصال الخدمات والتعاقد على شراء المعدات وحتى البدء باالنتاج التجريبي
 

  

 

 
 

  تكاليف التشغيل للسنة االولى١٠٥
 

دينار /التكلفة  البند  
 ٧٧ ٦٩٥ المواد األولية 

٣٤ ٧٦٥الرواتب واألجور  

٨ ٨٠٠الخدمات الضرورية   

٦ ٠٠٠اراتاإليج  

 ٩٠٠٠مصاريف تسويق

٦ ٦١٠تشغيلية أخرىمصاريف   

١٤٢ ٨٧٠ المجموع   
 

  رأس المال العامل٢٠٥
  وبذلك يكون رأس المال    ،ين   لمدة شهر  دورة انتاجية  رأس المال العامل على أساس       احتسابتم          

 . دينار٢٣,٨١٢العامل 
 

الدراسة المالية. ٥  



 
 

 ١٤

   كلفة الموجودات الثابتة٣٠٥
 

 ينارد/التكاليف البند
 ٤٨ ٠٠٠ والماكيناتالمعدات

٣ ٠٠٠ثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبيةألا  

 ٥٠٠تأمينات مستردة

 ٤ ٠٠٠تعديالت المبنى

 ١٨ ٠٠٠وسائط النقل

٧٣ ٥٠٠  المجموع  
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٤٠٥

 دينار/التكاليف البند
 ٧٣ ٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢ ٠٠٠ بل التشغيلمصاريف التأسيس وما ق

٢٣ ٨١٢ رأس المال العامل  

٩٩ ٣١٢ المجموع   
  

   وسائل التمويل٥٠٥

دينار/ القيمة البند  
 ٥٩ ٣١٢ مساهمة صاحب المشروع

 ٤٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

٩٩ ٣١٢ المجموع  
 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

 افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما . عشرة سنوات

 :يلي 



 
 

 ١٥

 

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

 %.٥ سنوي هو اد بمعدلتزد األجور السنوية تم افتراض أن -

 .األرباح المتحققةصافي على % ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع - -

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -
 
  االستنتاج٧٠٥

، إن المشروع عحساسية المشرويبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح 

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٢٠ ٩٢٨( أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين يتوقع -

 . دينار للسنة الخامسة)٣١ ٤١٣(و

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي امالوع اموظف عشر لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 في السنة األولى  دينار)٣٤ ٧٦٥ (ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة)٤٢ ٢٥٧ (يرتفع إلى ت
 

في السنة  % ٤٢,١في السنة األولى و  % ٢٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٤٢,١و  % ٣٣,٩الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٩٨ ١٣٨ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٤٠,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  .وات سن٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 

 

 

 



 
 

 ١٦

 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين    -

ع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على يبقى المشرو% ١٠

األمر الذي % ٢٠زيادة تكاليف التشغيل بنسبة لالمشروع يعتبر حساسا ن أال إجدوى المشروع، 

 .يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل
 

 

 

 

 

 حساب االرباح و الخسائر -١

 تدفقات النقديةقائمة ال -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

لماليةالمالحق ا  ٨٠٥ 



الموقع المقترح
اربد

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

180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

77,69581,58085,65989,94294,439تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
15,31816,08416,88817,73218,619تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
12,22012,83113,47314,14614,853تكاليف المصنع التشغيلية

105,233110,495116,019121,820127,911مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
74,76778,50582,43186,55290,880الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

5,1955,4555,7276,0146,314رواتب موظفي التسويق
14,25214,96515,71316,49917,324رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9,0009,4509,92310,41910,940مصاريف البيع والتسويق
480504529556583قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
2,7102,8462,9883,1373,294مصاريف أخرى

37,63739,21940,88042,62444,455مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,1088,1088,1088,1088,108اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

46,14647,72749,38851,13252,964مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
28,62130,77833,04235,42037,916الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
24,62127,43330,41833,58836,957الربح قبل الضريبة

3,6934,1154,5635,0385,544الضريبة على األرباح
20,92823,31825,85528,55031,413األرباح الصافية

%58%59%60%61%62نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 120,725122,955125,219127,509129,818نقطة التعادل

%59%61%63%65%67نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,00025.00160أألبنية
025.000منشآت أخرى
48,00010.004,800معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
18,0006.672,699وسائل نقل

010.000أخرى
8,108المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
23,81223,8120رأس المال العامل المطلوب

99,31259,31240,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الواح المرايا



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
59,312حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

10,86315,28119,32622,94826,095الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
99,312190,863204,281217,776231,321244,886مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
73,500مجموع اإلستثمارات

12,949105,233110,495116,019121,820127,911التكاليف التشغيلية المباشرة
37,63739,21940,88042,62444,455إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3,6934,1154,5635,0385,544الضريبة

88,449150,563157,173164,086171,314178,869إجمالي التدفق النقدي الخارج
10,86340,29947,10853,69060,00766,017صافي 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

10,86333,74739,90145,76251,28656,424رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
018,46620,57522,81425,19127,718توزيعات األرباح

10,86315,28119,32622,94826,09528,706صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الواح المرايا



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
10,86315,28119,32622,94826,09528,706النقد

00000المدينون
12,94912,94912,94912,94912,94912,949المخزون

23,81228,23032,27535,89739,04441,656إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

48,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

18,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
73,50073,50073,50073,50073,50073,500إجمالي األصول الثابتة
8,10816,21724,32532,43440,542اإلستهالك التراآمي

73,50065,39257,28349,17541,06632,958القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
99,31295,22290,75885,87280,51074,613مجموع 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
59,31259,31259,31259,31259,31259,312رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,4625,2058,24711,606األرباج المجمعة
2,4622,7433,0423,3593,696الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

59,31261,77464,51767,55970,91874,613مجموع حقوق الملكية
99,31295,22290,75885,87280,51074,613مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %42.1%35.5%30.1%25.7%22.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%42.1%40.3%38.3%36.1%33.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.94.14.14.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الواح المرايا



الموقع المقترح

اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%99,3125تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %59,3125مساهمة صاحب

%40,00012القروض

%75%40.3القرض الى التكاليف %

%15%59.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

20,92823,31825,85528,55031,413صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %16.9%16.1%15.3%14.5%13.7الربح قبل الضريبة

%42.1%35.5%30.1%25.7%22.0معدل العائد على اإلستثمار %

%42.1%40.3%38.3%36.1%33.9معدل العائد على حقوق الملكية %

3.94.14.14.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

120,725122,955125,219127,509129,818نقطة 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 15,974-98,13891,16384,18861,86325,58841,082صافي القيمة الحالية

IRR %7.5%23.7%19.5%30.1%33.0%36.4%40.4معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.81.71.61.31.40.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

26,013

15.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

125,245

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

31.1%

38.1%

3.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الواح المرايا



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR40.4%معدل العائد الداخلي

NPV98,138صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR36.4%معدل العائد الداخلي

NPV91,163صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR33.0%معدل العائد الداخلي

NPV84,188صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR30.1%معدل العائد الداخلي

NPV61,863صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR19.5%معدل العائد الداخلي

NPV25,588صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR23.7%معدل العائد الداخلي

NPV41,082صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR7.5%معدل العائد الداخلي

NPV-15,974صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4490-88,449

110,86337,13026,267

21,14139,28638,146

31,19841,55140,353

41,25743,92842,671

51,320136,817135,496

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,2940-97,294

110,86337,13026,267

21,14139,28638,146

31,19841,55140,353

41,25743,92842,671

51,320140,112138,792

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0106,1390-106,139

110,86337,13026,267

21,14139,28638,146

31,19841,55140,353

41,25743,92842,671

51,320143,408142,088



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4490-88,449

110,86328,13017,267

21,14129,83628,696

31,19831,62830,430

41,25733,51032,252

51,320124,442123,121

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

088,4490-88,449

110,86319,1308,267

21,14120,38619,246

31,19821,70620,508

41,25723,09121,833

51,320112,067110,746

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

089,7440-89,744

111,94922,84310,894

21,25524,31523,060

31,31725,86124,543

41,38327,48426,100

51,452122,453121,000

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

091,0390-91,039

113,0358,556-4,479

21,3699,3447,975

31,43710,1718,734

41,50911,0399,530

51,584108,089106,504


