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)إرادة(ة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجية حرصاً من وزار

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب

 .األردني
 

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .الصغيرة والمتوسطة
 

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

 .لمهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمارإلطالع وتعريف المستثمرين ا
 

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

 .تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

 .في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً ) إرادة ( تاجية تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلن
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 ٣

  المحتويات

 ٠١ ملخص المشروع 

مقدمةال   ٢. 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

  ٤٠٢ صفات السلعة المنتجة

  ٠٣      دراسة السوق 

   ١. ٣ منتجات المشروع

   ٢. ٣ الطاقة المقترحة

   ٣. ٣ المنافسة والتسويق

   ٤. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

الفنيةالدراسة         ٠٤ 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع

   ٤. ٤ الماكينات والمعدات

   ٥. ٤ وسائط النقل

   ٦٠٤ االثاث والمفروشات والتجهيزات الكتبية

   ٧٠٤ ةالقوى العاملة واالجور السنوي

   ٨٠٤ المواد االولية

   ٩٠٤ الخدمات الضرورية

   ١٠- ٤  ف التأسيس وما قبل التشغيلمصاري

   ١١٠٤ فترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروعال

   

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف التشغيل

   ٢. ٥ رأس المال العامل

   ٣. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

   ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٥٠٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ اليةاألسس والفرضيات الم

   ٧٠٥ االستنتاجات

   ٨٠٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

 خيوط النايلون اسم المشروع

 عمان،الزرقاء،اربد  المقترحموقع المشروع

 خيوط النايلون منتجات المشروع

 شخص ١١ األيدي العاملة

 دينار ٨٢,٤١٠ ياالستثمار الكل

 % ٣٧,٧ معدل العائد الداخلي

 دينار ٧٧,٦٦١ صافي القيمة الحالية

  ١,٩ القيمة الحالية لإليرادات على اإلستثمارات

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 مشروع انتاج خيوط النايلون



 
 

 ٥

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

  وصف المشروع١. ٢
  

او  تتناول هذه الدراسة، الجدوى االقتصادية االولية القامة مشروع انتاج خيوط البولي بروبلين

 والمتعارف عليها في السوق المحلي بخيوط النايلون والتي تستعمل ثيلين عالي الكثافةيلي االبو

في االنشاءات لتحديد اطار البناء او لمساواة طوبار الطوب، وكذلك في وصل المسابح وبعض 

 .وألغراض التربيط والحزم  ) اساور وعقود(اإلكسسوارات 

  

مشروع من حيث كميات االنتاج المتوقعة واحتياجات وتتطرق هذه الدراسة للنواحي الفنية لل

المشروع من المباني واالآلت والمعدات والقوى العاملة والمواد الالزمة للتشغيل وكذلك للنواحي 

االقتصادية والتحليالت المالية كحساسية المشروع ومؤشراته االقتصادية المختلفة حسب تغيرات 

ى االرباح و احتساب التدفقات النقدية، طبقا لتغيرات الطاقة قيم االيرادات والتكاليف وتأثيرها عل

 .االنتاجية

 

 المقدمة.٢



 
 

 ٦

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

من خالل دراسة السوق األردني وحاجته لمثل هذه المنتجات، فانه يعتقد أن هذا المشروع سوف 

مار، ال يساهم في تشغيل االيدي العاملة، بجانب كونه فرصة استثمارية للباحثيين عن االستث

وجد صناعة محلية متخصصة النتاج مثل هذه المنتجات، وبالتالي فهو من سيما وانه ال ت

 .المشاريع المجدية في المملكة
 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

ان هذا المشروع مناسب الن يقام في احدى المدن الرئيسية في المملكة مثل عمان،اربد والزرقاء، 

 . فيها تطورا ملحوظا باإلضافة للكثافة السكانيةحيث تشهد الحركة العمرانية 

 

 

 

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

ثيلين عالي الكثافة ين منتجات هذا المشروع عبارة عن خيوط من البولي بروبلين او البولي اإ

ما من إ ن الخيوط األكثر شيوعا في السوق المحلي هيعلما بأاو من البولي فينيل كلورايد، 

نتاج إسيقوم المشروع موضوع البحث بوهذا . ثيلين عالي الكثافةيو البولي االبولي بروبلين ا

الخيوط من البولي بروبلين لكونه اقل سعرا ولتحمله لتقلبات الطقس اكثر نسبيا من البولي 

علما بان .  تبعا لإلستخدامملم)١,٢ – ٠,٥(تراوح ما بين أقطار الخيوط فتما من حيث أ .ثيلينإي

ملم، وخيوط التربيط تتراوح ) ١,٢ – ٠,٨( في االنشاءات تتراوح ما بين الخيوط المستعملة

فاقطارها تتراوح ما وصل المسابح واإلكسسوارات ملم، اما خيوط ) ١,٢ – ١(اقطارها ما بين 

 .ملم)٠,٥(ملم اال ان اكثرها استعماال هو بقطر )٠,٥ – ٠,٢(بين 

 

 الطاقة المقترحة ٢٠٣
 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧

 طن سنويا، ١٥٠لسوق من الخيوط موضوع البحث يقدر ب ان حجم تشير التقديرات األولية بأ

 طن سنويا، على ان ١٦٠وعليه يقترح ان تكون الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع حوالي 

، على ان تزداد كميات اإلنتاج %٤٠يبدأ تشغيله في السنة األولى بنسبة طاقة مستغلة تصل الى 

  . سنويا% ٥بواقع 

 



 
 

 ٨

 
 لتسويق المنافسة وا٣٠٣

 
 الشركة العربية لصناعة خيوط النايلون والبولي نتاجإ ب المنافسة لمنتجات المشروع محلياتنحصر

محمود خليل ابو الرب وشركاه، حيث تنتج هذه الشركة خيوط بولي بروبلين باقطار تتراوح ما / بروبلين

قليلة تستعمل لنفس وكميات ملم معظمها يستعمل في صناعة السجاد والموكيت ) ٠,٥ – ٠,٢(بين   

الخيوط المستعملة في اإلنشاءات والمسابح (األغراض المقترحة لمنتجات المشروع موضوع البحث 

 طن سنويا، ٧٠٠تقدر الطاقة اإلنتاجية للشركة المنافسة المشار اليها أعاله بحوالي  ).واإلكسسوارات

أما .  لمصانع السجاد والموكيتدينار للطن) ٢٧٠٠ – ٢٤٠٠(ما بين وتباع منتجاتها بأسعار تتراوح 

نها تأتي من المستوردات والتي تباع بأسعار تتراوح بين إ ف،المنافسة الحقيقية لمنتجات المشروع 

هذا وقد أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية .  دينار للطن٣,٢٠٠-٢,٨٠٠

جة مع عدد كبير من المنتجات المعاد تصديره من خيوط النايلون والتي تأتي مندمالمستوردات و

 يعتبر األقرب لمنتجات المشروع موضوع البحث والذي ٥٤٠٤ن بند التعرفة الجمركية أال إالمشابهة، 

 ديسيتيكس أو اكثر ال يزيد اكبر مقاس لمقطعها العرضي ٦٧خيوط مفردة تركيبية بمقاس " ينص على 

-١٩٩٧توردات والمعاد تصديره للسنوات الجدول التالي يبين قيمة وكمية المس" الخ... ملم ١عن 

 : وعلى النحو التالي٢٠٠٢

 )١(جدول رقم 

                       للسنوات   صادرات من خيوط البالستيك المستوردات وال قيمة وكمية

)٢٠٠٢ – ١٩٩٧(  
 السنة المعاد تصديره المستوردات

 )طن(الكمية  )رألف دينا(القيمة  )طن(الكمية  )ألف دينار(القيمة 
١٣٩ ٢١٨ ١٩٩٧ - - 

٣٩ ٨٣ ١٩٩٨ - - 

٣ ٦١ ٥٣ ١١٥ ١٩٩٩ 

٢ ٤ ٥٥ ١٠٧ ٢٠٠٠ 

٢٢ ١٠٠ ٢٠٠١ - - 

٤٠ ٨٣ ٢٠٠٢ - - 

 

 



 
 

 ٩

  اسعار البيع وااليرادات المتوقعة٤٠٣
دينار للطن، ) ٢,٥٥٠(  للمنتج المحلي هو التجزئةكما هو مبين سابقا، فان معدل سعر ا 

دينار للطن، وعليه فانه يقترح ان يكون سعر البيع للطن المنتج ) ٣,٠٠٠( وللمستورد حوالي 

 .دينار للطن) ٢,٠٠٠(من قبل المشروع هو  

 : تكون كما يلي القادمة ة الخمسللسنواتوبذلك فان االيرادات المتوقعة   
 

 كمية اإلنتاجالسنة

  بالطن

 اإليرادات

 بالدينار
 ١٢٨,٠٠٠ ٦٤,٠ ولىألا

 ١٣٤,٤٠٠ ٦٧,٢ الثانية

 ١٤١,١٢٠ ٧٠,٦ الثالثة

 ١٤٨,١٧٦ ٧٤,١ الرابعة

 ١٥٥,٥٨٥ ٧٧,٨ الخامسة

 

 

 
 

  الموقع ١٠٤
قامة المشروع في مراكز المحافظات الكبيرة مثل عمان، اربد والزرقاء وضمن المناطق إيقترح 

 .الحرفية حيث تتوفر الخدمات الضرورية/ الصناعية 
 

  البناء ٢٠٤
ويعتقد ان المباني   ستأجر  يقام المشروع ضمن بناء م    ارية، فانه يقترح ان     تخفيضا للكلفة االستثم    

تقدر احتياجـات المشـروع مـن المسـاحات     . هي األنسب لهذا النوع من المشاريع   ) هناجر(الحديدية  

 دينار وفقا لألسعار السـائدة فـي        ٣,٥٠٠ويتوقع ان تبلغ اجرتها السنوية      ،  ٢م)٣٥٠ (المغطاة بحوالي 

ستخدام مثـل أعمـال     الا تم افتراض ان البناء سوف يحتاج الى بعض التعديالت بما يتناسب و           . السوق

تقسيمات داخلية لتوفير مكاتب وخدمات للعاملين في المشروع وتمديدات صحية وغيرها، وقـد قـدرت               

 ٠ دينار٣,٠٠٠  بمبلغكلفة تلك األعمال

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠

   مراحل التصنيع  ٣٠٤
 

 :تمر العملية التصنيعية للمنتج عبر المراحل التالية 

بمادة الماستر باتش والملونات ) حبيبات البولي بروبلين(خلط الحبيبات البالستيكية  -

  .ولفها على بكرات خيوط ال بثقبنسب محددة،  ومن ثم 

 . ن ثم التعبئة ضمن عبوات كرتونية لحين البيعاعادة لف الخيوط على بكرات صغيرة وم -

 
 

 نات والمعداتي الماك٤٠٤
 

 التكلفة دينار البند

 ٥٠,٠٠٠ Extruder with Accessoriesخيوط نة بثق يماك

 ٢,٠٠٠  هواءضاغطة

 ١,٥٠٠  تبريدتجهيزات

 ٣,٠٠٠  على بكرات بالستيكية خيوطنة لفيماك

 ١,٥٠٠ نة تغليفيماك

 ٥٨,٠٠٠ المجموع
 

  وسائط النقل٥٠٤
 

 ٨,٠٠٠تم افتراض شراء سيارة نقل صغيرة لتسيير امور المشروع المختلفة قدرت كلفتها بمبلغ  

 .دينار

 

 ثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبيةأل ا٦٠٤

 

  . دينار٣,٠٠٠تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 

 
 



 
 

 ١١

 

 وية القوى العاملة واألجور السن٧٠٤
 

 العدد الوظيفة
 الراتب الشهري

 دينار
 التكلفة السنوية

 دينار
 ٦٠٠٠ ٥٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٤ ٨٠٠ ٤٠٠ ١ مدير مالي

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٣ ٠٠٠ ٢٥٠ ١ مسؤول مبيعات

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس كيماوي/مدير انتاج

 ٣ ٦٠٠ ١٥٠ ٢ يكبولي تكن/فني تصنيع بالستيك

 ١ ٢٠٠ ١٠٠ ١ حارس

 ١ ٢٠٠ ١٠٠ ١ عمال مناولة

 ١ ٢٠٠ ١٠٠ ١ مراسل

 ٢٨ ٨٠٠  المجموع
 

   



 
 

 ١٢

 

   المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٨٠٤
 

 دينار/التكلفة دينار/السعر للوحدة طن/الكمية المادة

 ٤٦,٢٠٠ ٥٥٠ ٨٤ حبيبات بولي بروبلين

 ٤٥٠ ٩٠٠ ٠,٥ مواد تلوين

 ٢٢٠ ١ ٤٥٠ ٠,١٥ ات ماستر باتشحبيب

 سائل تزييت وتشحيم

 هيدرو كربون +خليط مركب الو فيني(

 )كلوريد االلمنيوم

١٩٥ ٦٥٠ ٠,٣ 

 ٤٢٥ ٨٥٠ ٠,٥ )زيت البرافين(سائل تشميع وتلميع 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ بكرات بالستيكية

  بكرة٥٠كل (صناديق كرتونية

 )في كرتونة

١٦ ٢٠٠

 كرتونة

٠,٣٥ 

 كرتونة/د

٥ ٦٧٠ 

٥٣ ٦٦٠ المجموع

 
 



 
 

 ١٣

 الضرورية الخدمات ٩٠٤
 

 دينار/ التكلفة  البند
 ٦٠٠ المياه

 ١,٥٠٠ الكهرباء

 ١,٢٠٠ الوقود

  ٣,٣٠٠ المجموع
 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠-٤

 

 التكلفة االجمالية البند
 ٨٠٠ رسوم رخصة المهن وتسجيل الشركة

رب انتاج تدريب وتجا(مصاريف ما قبل التشغيل 

 )لمدة اسبوع

١ ٠٠٠ 

 ١ ٨٠٠ المجموع
 

   الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع١١٠٤
 أشهر بدء بالتسجيل والترخيص واستئجار المبنى وإجراء        ٦يتوقع ان يتم تنفيذ المشروع خالل       

  .التعديالت الالزمة عليه وإيصال الخدمات للموقع والتعاقد على شراء الجهاز اآللي وتركيبه
 
 
 
 
 



 
 

 ١٤

 
 
 
 
 

 تكاليف التشغيل ١٠٥
 

دينار/ التكاليف  البند  
 ٥٣,٦٦٠ المواد األولية 

 ٣١,٩٦٨الرواتب واألجور

 ٣,٣٠٠الخدمات الضرورية

 ٢,٥٦٠مصاريف التسويق

 ٣,٥٠٠اإليجارات

 ٤,٧٣٠مصاريف تشغيلية أخرى

 ٩٩,٧١٨ المجموع 
 

  رأس المال العامل٢٠٥
الدورة اإلنتاجية ومدتها شهر واحد، وقد بلغت قيمة لعامل على أساس  راس المال ااحتسابتم 

 . دينار٨,٣١٠هذا البند 
 

  كلفة الموجودات الثابتة٣٠٥
 

 التكاليف البند
 ٣,٠٠٠ تعديالت البناء

 ٥٨ ٠٠٠ والماكيناتالمعدات

٣ ٠٠٠االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية  

 ٨,٠٠٠ سيارة نقل

 ٣٠٠ تأمينات مستردة

 ٧٢,٣٠٠  المجموع

 الدراسة المالية. ٥



 
 

 ١٥

 

 ملخص تكاليف المشروع ٤٠٥

 اإلجمالي البند
 ٧٢ ٣٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٨٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

٨ ٣١٠ رأس المال العامل  

 ٨٢،٤١٠ المجموع 
  

 وسائل التمويل ٥٠٥
 

 القيمة البند
 ٤٢ ٤١٠ مساهمة صاحب المشروع

 ٤٠ ٠٠٠ تةقرض الموجودات الثاب

٨٢ ٤١٠ المجموع   
 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

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

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

 :يلي 

 

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

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنوية تم افتراض أن -

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

 %. ٥٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢لية بمعدل خصم قدره  تم احتساب صافي القيمة الحا-

 



 
 

 ١٦

 

 ات االستنتاج٧٠٥
 

ن المشروع يحقق أ، ة المرفقالحسسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل         

 القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر علـى الوفـاء             ةصافياً للسنوات الخمس   ربحاً

مالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حسـاب األربـاح والخسـائر            بالتزاماته المالية وان المردود ال    

 :والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

و  دينار في السنة األولى للتشـغيل        ) ١٣,٩٠٠(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة)٢٢,٣٠٦(

، تبلـغ قيمـة      بما فيهم صاحب المشـروع     املوع  موظف شرع حدألسيوفر المشروع فرص عمل      -

 )٣١,٩٦٨ (األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضـمان االجتمـاعي              

 . دينار في السنة الخامسة)٣٨,٨٥٧ (دينار في السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ

في السنة الخامسة    % ٢٨,١ولى و   في السنة األ   % ١٧,٠تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.٢٨,١و  % ٢٨,٩للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٧٧,٦٦١ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٣٧,٧ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  . سنوات٣غ فترة االسترداد للمشروع تبل -

في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب تتـراوح بـين                    -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              % ٢٠و% ١٠

األمر ا لـذي    % ٢٠فاع تكاليف التشغيل بنسبة      اال ان المشروع يعتبر حساسا الرت      .جدوى المشروع 

 .يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل
 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٧

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢ 

 لعموميةالميزانية ا -٣ 

  الخالصة والمعايير المالية-٤

المالحق المالية٨٠٥



الموقع المقترح
عمان،الزرقاء،اربد

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

128,000134,400141,120148,176155,585المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

53,66056,34359,16062,11865,224تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,8206,1116,4176,7377,074تكاليف المصنع التشغيلية

68,80472,24475,85679,64983,632مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
59,19662,15665,26468,52771,953الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,3303,4973,6713,8554,048رواتب موظفي التسويق
19,31420,28021,29422,35823,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,5602,6882,8222,9643,112مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
3,5003,5003,5003,5003,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,6101,6911,7751,8641,957مصاريف أخرى

30,91432,28533,72435,23536,822مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
7,5697,5697,5697,5697,569اإلستهالك لإلصول الثابتة

360360360360360إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

38,84340,21441,65343,16444,751مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
20,35321,94223,61125,36327,202الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
16,35318,59720,98623,53126,243الربح قبل الضريبة

2,4532,7903,1483,5303,936الضريبة على األرباح
13,90015,80817,83820,00222,306األرباح الصافية

%62%63%64%65%66نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 92,64094,18795,74197,29498,840نقطة التعادل

%64%66%68%70%72نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
58,00010.005,800معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
7,569المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,8005360المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,3108,3100رأس المال العامل المطلوب

82,41042,41040,000إجمالي تكلفة المشروع
%49%51%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
خيوط نايلون



الموقع المقترح
عمان،الزرقاء،اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
128,000134,400141,120148,176155,585المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
128,000134,400141,120148,176155,585المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
42,410حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,83810,93918,17025,51732,961الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
82,410131,838145,339159,290173,693188,546مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
72,300مجموع اإلستثمارات

4,47268,80472,24475,85679,64983,632التكاليف التشغيلية المباشرة
30,91432,28533,72435,23536,822إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

1,800المصاريف التأسيسية  والخلو
2,4532,7903,1483,5303,936الضريبة

78,572106,171110,663115,352120,245125,349إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,83825,66734,67643,93853,44763,197صافي 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

3,83819,11527,46936,01044,72753,604رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,1769,29910,49311,76613,121توزيعات األرباح

3,83810,93918,17025,51732,96140,483صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
خيوط نايلون



الموقع المقترح
عمان،الزرقاء،اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,83810,93918,17025,51732,96140,483النقد

00000المدينون
4,4724,4724,4724,4724,4724,472المخزون

8,31015,41122,64229,98837,43344,954إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

58,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
72,30072,30072,30072,30072,30072,300إجمالي األصول الثابتة
7,56915,13822,70830,27737,846اإلستهالك التراآمي

72,30064,73157,16249,59242,02334,454القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,8001,4401,0807203600القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
82,41081,58180,88380,30179,81679,409مجموع 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
42,41042,41042,41042,41042,41042,410رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5,72412,23319,57827,814األرباج المجمعة
5,7246,5097,3458,2369,185الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

42,41048,13354,64261,98870,22479,409مجموع حقوق الملكية
82,41081,58180,88380,30179,81679,409مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %28.1%25.1%22.2%19.5%17.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%28.1%28.5%28.8%28.9%28.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.93.43.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
خيوط نايلون



الموقع المقترح

عمان،الزرقاء،اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%82,4105تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %42,4105مساهمة صاحب

%40,00012القروض

%50%48.5القرض الى التكاليف %

%15%51.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

13,90015,80817,83820,00222,306صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %16.9%15.9%14.9%13.8%12.8الربح قبل الضريبة

%28.1%25.1%22.2%19.5%17.0معدل العائد على اإلستثمار %

%28.1%28.5%28.8%28.9%28.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.93.43.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

92,64094,18795,74197,29498,840نقطة 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 1,356-77,66171,75965,85751,29624,93138,152صافي القيمة الحالية

IRR %11.6%24.6%20.4%29.1%30.7%33.9%37.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.91.81.71.61.31.51.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

17,971

14.8%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

95,740

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.4%

28.6%

2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

خيوط نايلون



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR37.7%معدل العائد الداخلي

NPV77,661صافي القيمة الحالية

B/C1.9اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR33.9%معدل العائد الداخلي

NPV71,759صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR30.7%معدل العائد الداخلي

NPV65,857صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.1%معدل العائد الداخلي

NPV51,296صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR20.4%معدل العائد الداخلي

NPV24,931صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR24.6%معدل العائد الداخلي

NPV38,152صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR11.6%معدل العائد الداخلي

NPV-1,356صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,5720-78,572

13,83828,28224,444

240129,87129,470

342131,54031,119

444233,29232,850

5464120,106119,642

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

086,4290-86,429

13,83828,28224,444

240129,87129,470

342131,54031,119

444233,29232,850

5464123,551123,087

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

094,2860-94,286

13,83828,28224,444

240129,87129,470

342131,54031,119

444233,29232,850

5464126,997126,533



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

078,5720-78,572

13,83821,88218,044

240123,15122,750

342124,48424,063

444225,88325,441

5464110,303109,838

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

078,5720-78,572

13,83815,48211,644

240116,43116,030

342117,42817,007

444218,47418,032

5464100,499100,035

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

079,0190-79,019

14,22218,31014,088

244119,41818,977

346320,58220,119

448621,80321,317

5511109,064108,554

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

079,4660-79,466

14,6068,3383,733

24818,9658,484

35059,6249,119

453010,3159,784

555798,02397,466


