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

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

 
 في ) إرادة(ــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجي 

ياجاتستثمار وتحديد إحتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في ك االتصال لمزيد من المعلومات يمكن

لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسأية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

 )باالتصال بأقرب مركز لديكبادر  (
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 -:وصف المشروع  ١. ٢
 

ومانعـة لتسـرب     كمواد منظفة و ملمعة      ، منذ قرون خلت     ،عرف استعمال  المواد الشمعية    

على األرضيات الخشبية والرخاميـة وحتـى       الرطوبة واألوساخ والغبار و المواد الكيميائية       

  .اإلسمنتية منها

 

تتكون ملمعات األرضيات من مواد شمعية طبيعية مستحلبة في مذيب عضوي يسـهل فـرد               

عد فترة قصيرة   تتميز هذه المواد بأنها تتصلب ب     .  المواد الشمعية على السطح المراد تغطيته     

تتميز بمعامل انكماش صغير ويمكـن اسـتعمالها        كما  من فردها وعلى درجة حرارة الغرفة       

 .على مدى متكرر قبل ظهور الحاجة إلزالتها كليا 

 

نظراً لزيادة التطور الحضرى وزيادة عدد المبانى و ازدهار نشـاطات قطـاعى اإلنشـاءات               

يانة المستمرة للحفاظ عليها وإظهارها برونقها       والخدمات واستعمال مواد إنشائية تحتاج للص     

 . فان هنالك طلباً متزايدا على ملمعات األرضيات ،مثل األرضيات الخشبية والرخامية

  

 ،الشمعي لألرضيات وتـوفيره بسـعر مناسـب         ملمع  اليهدف المشروع المقترح إلى إنتاج      

.  الطلب في السوق المحلى    احتياجات    جزء بسيطا فقط من       اإلنتاج المحلى  يغطى    أنخاصة  

 منهااي   اليقوم و األرضيات ملمعات   إلنتاجتحمل ترخيصا    في األردن    مصانع  أن هنالك تسعة    

فرص جيـده للتصـدير إلـى        هناكال زالت    و . لملمعات االرضيات الشمعية     الفعليباإلنتاج  

 .األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتج
 

 -:المشروع  واهدف ت مبررا ٢. ٢
 

كقطاع  (ة عد من قبل قطاعات  األرضيات الشمعية   ملمعات   ومتزايد على    هنالك طلب قائم   ) ١

 .)اإلنشاءات وقطاع الخدمات

 .ومن مصادر مختلفةواد ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من هذه الم ) ٢

 .ية سواق العربأللإمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة  ) ٣

 . خلق فرص استثمارية في المنطقة و توفير فرص عمل جديده ) ٤

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع ) ٥

 المقدمة .٢



 
 

 ٣

 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣. ٢
 

حيث تنتشـر فيهـا      ،قامه مثل هذه المشاريع   إل مناسبة   المحافظات الرئيسة في المملكة   إن  

 . المناطق الصناعية والحرفية وتوفر األيدي العاملة

 

 

 
 
 -:وصف المنتج  ١. ٣

 

 في عبوات معدنية سعة     ةمعبأ  لألرضيات    ة الملمعات الشمعي  بإنتاج سيقوم المشروع المقترح  

 معدنيـة   ة عبو ي ف  خليط عدة مواد شمعية  معبأة       يتكون المنتج من   .مل  ١٠٠٠ مل و    ٥٠٠

يث طـرق   مطبوعة أو ملصق إليها بطاقة بيان تبين كافة المعلومات المتعلقة بالمنتج من ح            

  .االستخدام والمواصفات
 

 .يمكن للمشروع أن يقوم في مرحلة الحقة بإنتاج ملمعات األثاث الخشبي 
 

 -:الطلب الحالي  ٢. ٣
 

 ٣٤٠٥٢٠٠٠٠تأتي مستوردات المملكة من هذه المنتجات تحت بند التعرفة الجمركية رقم            

ألثاث الخشـبي أو  محضرات تلميع ومعاجين ومحضرات مماثلة لصيانة ا   "والذي ينص على    

 ".األرضيات أو المصنوعات الخشبية
 

يبين الجدول التالي قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصدير من البند المشـار             

 .٢٠٠٢ - ١٩٩٩إليه لألعوام 

 طن: آلف دينار       الكمية : القيمة 

 المستوردات الصادرات المعاد تصديره

 القيمة الكمية لقيمةا الكمية القيمة الكمية

 السنة

- - ١٩٩٩ ٧١ ٣٥،٢ ٧ ٩ 

٢٠٠٠ ١٥١ ١٧٧،٦ ٩ ٤٩،٧ ١٠٠ ٤٠،٨ 

٢٠٠١ ٢٠١،٦ ١٦٧ - - ٤١،٤ ١٨،٨ 

٢٠٠٢ ١١٦،٤ ٨٢ - - ٤٩،٦ ٢٦،٣ 

 

 الدراسة الفنية .٣



 
 

 ٤

 طن  ١٣٦ بلغ   ٢٠٠١و  ٢٠٠٠من السابق يتبين أن معدل صافي كميات االستيراد لألعوام          

 سنويا وانخفض 
 

بملمعات األرضيات بشكل منفصل و لغياب البيانات المتعلقـة  ونظرا لغياب البيانات المتعلقة    

 فإنه يصعب احتساب حجم الطلب السابق استنادا إلى البيانات اإلحصـائية            ،باإلنتاج المحلي 

وسيتم تقدير الطلب استنادا إلى إحصـاءات االسـر والمسـاكن والمبـاني             . المشار إليها   

 .ومساحاتها واحتياجاتها من هذا المنتج
 

  ان عدد االسر في المملكـة  ٢٠٠٢دائرة االحصاءات العامة بياناتها االحصائية لعام تظهر  

مسـاحة المسـكن لهـذة االسـر هـو          ولو افترضنا ان معـدل      .  الف اسرة ) ٩١٩(يبلغ  

مليون مترا  )١١٠(مترا مربعا فان مجموع مساحة المساكن في المملكة يبلغ حوالي         )١٢٠(

بان  مجموع مساحات المجمعات التجارية والخدميـة        اضافة فان يمكن االفتراض     .   مربعا

التي تخدم السـكان    ) الخ....من وزارات وجامعات ومالعب وقاعات ومستشفيات وفنادق      (

 ) ١٣٢(اي ان المجمـوع يتجـاوز     . من مساحة المسـاكن   % ٢٠في المملكة يبلغ حوالي     

 .  مليون مترا مربعا

 

ة الصادرة عن البنك المركزي األردني       أظهرت النشرة اإلحصائية الشهري    ،من ناحية اخرى  

 : على النحو التالي٢٠٠٢-١٩٩٨عدد الرخص ومساحات األبنية للسنوات 

 

 السنة )ألف متر مربع(المساحة  %نسبة التغير بالمساحة 

- ١٩٩٨ ٤,٠٩٧ 

١٩٩٩ ٤,٤٧٣ %٩,٢ 

٢٠٠٠ ٤,٩١٣ %٩,٨ 

٢٠٠١ ٦,٠٧٢ %٢٣,٦ 

٢٠٠٢ ٧,٣٠٧ %٢٠,٣ 

 

 . سنويا% ١٥,٧عدل الزيادة في مساحات األبنية للفترة المشار إليها من السابق يتبين أن م

 

 

 

 

 



 
 

 ٥

 - :المتوقعلب لطأ ٣. ٣
 

وهي نسبة متحفظة   % ٥بافتراض معدل زيادة سنوية في مساحات األبنية المرخصة نسبته          

ات معوان نسبة المساحات التي تستخدم المل     مقارنة بمعدل النمو الفعلي في مساحات األبنية      

ان معدل استخدام الملمعات هو لتر واحد لكـل         و، من اجمالي المساحات،  % ٠,٥اوز  ال تتج 

 فان الجدول التالي يبين الطلب المحلـي المتوقـع           مرات سنويا،  ٤وبمعدل   ، متر مربع  ٧٠

 : للسنوات الخمسة القادمة

 
 السنة ) مربعآلف متر(مساحة األبنية  )الف متر مربع( المساحة المستهدفة  كغم/ الطلب المتوقع الف 

٢٠٠٤ ١٤٠,٠٦٠ ٧٠٠ ٤٠,٠٠ 

٢٠٠٥ ١٤٠,٤٦٠ ٧٠٢ ٤٠,١١ 

٢٠٠٦ ١٤٠,٨٨٠ ٧٠٤ ٤٠,٢٥ 

٢٠٠٧ ١٤١,٣٣٠ ٧٠٦ ٤٠,٣٨ 

٢٠٠٨ ١٤١,٧٩٠ ٧٠٩ ٤٠,٥١ 

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه  ٤. ٣

 
سـبة   وسيبدأ المشروع تشـغيله بن     ، طنا   ١٢تقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب       

يتوقـع توزيعهـا بنسـبة      ،   طن ٨ أي انه سيتمكن من إنتاج       ، % ٦٥طاقة مستغلة تصل    

هذا وقد تم   .  مل ١٠٠٠ في عبوات سعة     امعبئ % ٤٠ مل و    ٥٠٠في عبوات سعة    % ٦٠

 . ،سنويا% ٥افتراض أن كميات اإلنتاج ستزداد بنسبة 

 

مـن حجـم    % ٢٠وبناء على ذلك فان حصة المشروع من السوق المحلي يتوقع أن تصل             

  .٢٠٠٤الطلب المحلي للعام 



 
 

 ٦

 

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع  ٥. ٣
 

ويـتم  .  على حـد سـواء  المستوردالمحلي وتأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج      

 . إسبانيا وإيطاليا ، إنجلترا،أهمها أمريكامن  ة من مصادر عديدلمعات هذه الماستيراد

فيجب التركيز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار وذلـك بتـوفير   من حيث التسويق أما  

 بالجملة لبعض التسويق المباشر    ويمكن   .  ألصحاب محالت مواد التنظيف      هامش ربح جيد  

  .شركات التنظيفات  

 

مل ٣٠٠لحجم  ) أسعار المستهلك   (ملمعات االرضيات في السوق المحلى      تتفاوت أسعار بيع    

 ةبين خمسة دنانير إلـى  عشـر         مل ما  ١٠٠٠ دينارين ولحجم    حواليمن   مل   ٤٠٠أو  /و

يجب استبعاد مايسمى بالملمعات التي تعتمد على المواد السيلكونية كمواد ملمعة           .  (دنانير

 ). من هذة التسعيرات

 

 جيـد ألصـحاب     يهدف إلى توفير هامش ربـح     وألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح       

 ) ٣,٤( مـل و  ٥٠٠ للعبوة سعة ين ديناروبواقع االتنظيفات محالت مواد التنظيف وشركات  

 . مل١٠٠٠ للعبوة سعة ينارد

 

 -: اإليرادات المتوقعة  ٦. ٣
 

 :للسنة األولى للتشغيل  اإليرادات المتوقعة للمشروع التالييوضح الجدول 

 

 المنتج آلف عبوة /كميات اإلنتاج دينار /اإليرادات

  مل٥٠٠عبوة ملمع أرضيات سعة  ١٠,٧٠٠ ٢١,٤٠٠

  مل١٠٠٠عبوة ملمع أرضيات سعة  ٤,٠٠٠ ١٣,٦٠٠

 المجموع - ٣٥,٠٠٠

 

 

 

 



 
 

 ٧

 

 

 

 

 

 -: موقع المشروع  ١. ٤
 

 ال سـيما تلـك التـي يتواجـد فيهـا مـدن              مراكز المحافظـات  يقترح إقامة المشروع في     

 . العاملة  حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيديحرفية/صناعية

 

 -:البناء  ٢٠٤    

 

  ) مخـازن ( يفضل أن يكون إسمنتي      ،متر مربع  ٢٠٠ب   من األبنية    تقدر احتياجات المشروع  

 .توزيع المساحات المطلوبة ) ٥(يبين الجدول رقم 

 

 المساحات الالزمة للمشروع

 البند متر مربع

   إنتاجصالة  ٨٠

 مستودع ٧٠

 عمال مكتب و خدمات ٥٠

 موع المج ٢٠٠

 

 دينار  ٣,٠٠٠إيجار سنوي يبلغ    ببدل   ضمن المناطق المشار إليها      لمبنىاافترض استئجار   

واالستخدام وقـدرت كلفتهـا     كما افترض آن البناء بحاجة لبعض التعديالت بما يتناسب          . 

 .دينار ٧٥٠بمبلغ  
 

 -:عملية التصنيع  ٣. ٤
 

 

 .تجهيز ووزن المواد األولية -

 المواد  الشـمعية      مراعاة إضافة    التحريك و    مع  الصهر   سخان ة إلى  المواد األولي   إضافة

 .             فاألقل  العالية  ،هانصهارادرجات حسب 

                                                               

الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

 .تحريك الخلطة لمدة نصف ساعة -

 .  خزان التكيف و تعبئة  العبوات يدوياإلىنقل الخلطة  -

 عبوة والتخزين لحـين     ٢٤ ضمن عبوات كرتونية سعة      لعبوات المعدنية  تعبئة ا  -

 . البيع

 

 -:المعدات واآلالت  ٤. ٤

 
 :المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها  التالي يوضح الجدول

                                                

 تكلفة المعدات و التجهيزات

 البند العدد دينار/ الكلفة 

  لتر ١٠٠سعةستيل ستنليس خالط   ١ ٣,٠٠٠

  لتر١٠٠سعةستيل ستنليس  تكيف خزان ١ ٢,٥٠٠

  ومراوح وأجهزة مقاومة حريق اتشفاط - ١,٥٠٠

 عدد وأدوات مختلفة وطاوالت عمل  - ١,٥٠٠

 المجموع  ٨,٥٠٠

 

 -:  األثاث و التجهيزات  ٥. ٤
 

جهيزات مكتبية تتمثل في المكاتـب والكراسـي والخـزائن          يحتاج المشروع إلى أثاث و ت     

 . دينار ١,٥٠٠ الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي ووأجهزة الهاتف 
 

 -:السيارات  ٦. ٤
 

وتقدر الكلفة بحـوالي     متوسطة الحجم    تسويق واحدة لمندوب ال    نقل رة  يلزم المشروع سيا  

  دينار ٨,٠٠٠
 

 -:القوى العاملة  ٧. ٤
 

  احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التالي الجدول يبين

 

 

 

 



 
 

 ٩

 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 الوظيفة العدد دينار/األجر الشهري دينار/األجر السنوي

 صاحب المشروع  ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 كيماوي ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 مندوب تسويق  ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 عامل فني  ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

  عاديعامل ١ ٨٥ ١,٠٢٠

 المجموع ٥  ٨,٤٦٠

 

يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسـبتها            

١١.% 
 
 -:  المواد األولية والتغليف  ٨. ٤

 
 للسنة األولى للتشغ احتياجات المشروع من المواد األولية وتكلفتها التالييوضح الجدول 

 

 حتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتهاا

 البند  الكمية دينار/ السعر دينار/الكلفة

 نتر بنتي  كغم٥,٩٠٠ ٠,٩ ٥,٠١٥

 مواد شمعية كغم٢,٢٠٠ ٢,٨ ٦,١٦٠

 مواد مستحلبة كغم١٧٠ ٦ ١,٠٢٠

  مل١٠٠٠ بالستيكيةعبوات  ٤,١٠٠ ٠,١٢ ٤٩٠

  مل٥٠٠ بالستيكيةعبوات  ١٠,٩٠٠ ٠,١٠ ١,١٠٠

 وليبلكرتون خارجي  ٨٠٠ ٠,٢٧ ٢١٥

 المجموع -  ١٤,٠٠٠

 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٠

 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

 
الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينـات ولإلنـارة           الخدمات الضرورية 

 . الشخصي للعاملين لالستعمالاالعتيادية والماء الالزم 

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

  الكهرباء ٦٠٠

 الماء ١٢٠

 محروقات  ٩٦٠

 المجموع ١,٦٨٠

 

 -:شروع مرنامج تنفيذ الب ١٠. ٤

 
 كون البناء سـيكون جـاهزاً وأن         اشهر أربعةتقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي       

  .محلياً من الممكن تصنيعها التجهيزات 

 

 

 

 

 -: تكاليف التشغيل السنوية  ١. ٥
 

  في السنة األولىتكاليف التشغيل

 البند دينار/  التكلفة 

 مواد أولية وتغليف  ١٤,٠٠٠

 رواتب وأجور  ٩,٣٩٠

 إيجارات  ٣,٠٠٠

 الخدمات الضرورية ١,٦٨٠

 تسويقمصاريف  ٦٠٠

  أخرىمصاريف تشغيلية  ١,٦٤٠

 المجموع  ٣٠,٣١٠

 

الدراسة المالية.٥



 
 

 ١١

 -: رأس المال العامل  ٢. ٥
 

 .دينار  ٢,٥٢٦ تاج مدتها شهر بنحو دورة إنأساسقدر رأس المال العامل على 

 

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥
 

إيصـال   و التعاقد على المعـدات و      رسوم التسجيل والترخيص  تشمل نفقات ما قبل التشغيل      

 . دينار١,٠٠٠وتقدر بحوالي وغيرها وتكاليف تجارب اإلنتاج  الخدمات

 

 -:تكاليف المشروع ملخص  ٤. ٥
 

                      تكلفة المشروع                      

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ٧٥٠

 تجهيزات الالمعدات و اآلالت و ٨,٥٠٠

 أثاث مكتب  ١,٥٠٠

 وسائط نقل  ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ١٩,٠٥٠

 التشغيل  مصاريف التأسيس و ما قبل ١,٠٠

 س المال العامل رأ ٢,٥٢٦

 تكلفة المشروع  ٢٢,٥٧٦

 

 -: وسائل التمويل  ٥. ٥
 

مـن كلفـة    % ٤٤,٣   دينار يمثل    ١٠,٠٠٠ سيحصل المشروع على قرض صرفي بقيمة     

  تـم احتسـاب    ه علما أن   الشروع غطي باقي التكاليف من مصادر صاحب     ت بينما   ،المشروع

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠ مقدارها بنكيةفائدة 

 

 

 



 
 

 ١٢

 

 

 -: الفرضيات المالية  ٦ .٥
 

 تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية علـى قـرض          ،ألغراض هذه الدراسة  

يسدد القرض على خمس سـنوات      . لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة        

يبدأ التسديد عنـد نهايـة السـنة         % . ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية       

 .غيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح التش
 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلـك باالعتمـاد علـى األسـس                

 -:والفرضيات التالية 
 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومـدخالت اإلنتـاج               

 .ستكون نقدية 

  % .٥ر السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجو

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 
 

 الخالصة  ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

كذلك تشير التدفقات النقدية    . ات الخمسة األولى القادمة     المشروع يحقق ربحا صافيا للسنو    

أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى               

.  الميزانيـة التقديريـة      ،مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر         . التوقعات  

 -:والتي تبين ما يلي 
 

دينار في السـنة األولـى       ١,٠٠٧ربحا صافي يتراوح بين       يتوقع أن يحقق المشروع      -

 .دينار في السنة الخامسة  ٣,٠٦٢ للتشغيل و 

تبلغ  .  بما فيهم صاحب المشروععمال و ينموظف لخمسةسيوفر المشروع فرص عمل      -

قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فبها مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان                

دينـار فـي السـنة       ١١,٤١٣ي السنة األولى ترتفع إلـى       ينار ف  د ٩,٣٩٠االجتماعي  

 .الخامسة 

فـي    % ١٦,١في السنة األولـى و      % ٤,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين          -

  % .١٦,١ و %٧,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . السنة الخامسة للتشغيل 

 .نار دي ٨,٥٨٣   NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -



 
 

 ١٣

   %.٢٢,٧يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع   -

 .١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

أسـعار  او نقصـان     % ٢٠و%١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين          -

 المعايير المالية أعلى من الحـد األدنـى         جديا وتبقى ميبقى المشروع   % ٥البيع بنسبة   

اسـعار  نخفـاض   ال إال أن المشروع يعتبر حساسا       .الالزم للحكم على جدوى المشروع      

 . األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك،% ١٠ او زيادة تكاليف التشغيل% ١٠ البيع بنسبة

 

 

 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 ةلعموميالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  الماليةمالحقال.٦ 



 
 

 ١٤

 

 

 

 
TYPICAL FORMULA FOR FLOOR POLISH                                                                               

 
Chemical Name                                Weight/kg             

 
 Carnuba wax                                            ١٢                       
Bees wax                                                   ١٤                       
Paraffin wax                                               ٥                       
Montan wax/Microcrystalline wax           ٣                       
Emulsifier                                                    ٢                       

                                                                      Turpentine oil                                            ٧٤                    

                                                                                                                                 
 

                                                                  
 
 
 

                                                    



الموقع المقترح
عام

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

35,00036,75038,58840,51742,543المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

14,00014,70015,43516,20717,017تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,7294,9655,2135,4745,748تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,6402,7722,9113,0563,209تكاليف المصنع التشغيلية

21,36922,43723,55924,73725,974مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,63114,31315,02915,78016,569الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
620651684718754مصاريف أخرى

8,9429,2399,5519,87910,223مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,3042,3042,3042,3042,304اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,44611,74312,05512,38312,727مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,1852,5702,9733,3973,842الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
1,1851,7332,3172,9393,602الربح قبل الضريبة

178260348441540الضريبة على األرباح
1,0071,4731,9702,4983,062األرباح الصافية

%77%78%80%82%84نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
31,95732,29932,63832,97033,293نقطة التعادل (بالدينار)

%78%81%85%88%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
75025.0030منشآت أخرى
8,50010.00850معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,304المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,5262,5260رأس المال العامل المطلوب

22,57612,57610,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
ملمع ارضيات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
35,00036,75038,58840,51742,543المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
35,00036,75038,58840,51742,543المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,576حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,3592,8774,5336,3308,271الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
22,57636,35939,62743,12146,84750,814مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
19,050مجموع اإلستثمارات

1,16721,36922,43723,55924,73725,974التكاليف التشغيلية المباشرة
8,9429,2399,5519,87910,223إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
178260348441540الضريبة

21,21731,48832,77234,11435,51436,976إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,3594,8716,8559,00711,33313,837صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,3593,2335,0537,0259,15311,439رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03565206958821,081توزيعات األرباح

1,3592,8774,5336,3308,27110,358صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
ملمع ارضيات



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,3592,8774,5336,3308,27110,358النقد

00000المدينون
1,1671,1671,1671,1671,1671,167المخزون

2,5264,0445,7007,4979,43711,525إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
750المباني

8,500األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
19,05019,05019,05019,05019,05019,050إجمالي األصول الثابتة
2,3044,6096,9139,21711,521اإلستهالك التراآمي

19,05016,74614,44112,1379,8337,529القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
22,57621,59020,74120,03419,47019,053مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,57612,57612,57612,57612,57612,576رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6521,6052,8804,496األرباج المجمعة
6529531,2741,6171,981الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,57613,22814,18115,45617,07219,053مجموع حقوق الملكية
22,57621,59020,74120,03419,47019,053مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.1%12.8%9.8%7.1%4.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.1%14.6%12.7%10.4%7.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.22.93.43.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
ملمع ارضيات



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%22,5765تكاليف المشروع

%12,5765مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%30%44.3القرض الى التكاليف %

%15%55.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,0071,4731,9702,4983,062صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.5%7.3%6.0%4.7%3.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.1%12.8%9.8%7.1%4.7معدل العائد على اإلستثمار %

%16.1%14.6%12.7%10.4%7.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.22.93.43.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.10.0الديون

31,95732,29932,63832,97033,293نقطة 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 15,301-3,359-5,795-8,5836,8885,1941,394صافي القيمة الحالية

IRR 7.0-%7.8%4.6%13.8%17.6%20.0%22.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.70.90.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

32,631

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.1%

12.3%
2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ملمع ارضيات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,002
6.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV8,583صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.0%معدل العائد الداخلي
NPV6,888صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,194صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.8%معدل العائد الداخلي
NPV1,394صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.6%معدل العائد الداخلي
NPV-5,795صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-3,359صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.0%معدل العائد الداخلي
NPV-15,301صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2170-21,217

11,3594,6893,330

21145,0744,960

31195,4785,358

41255,9015,776
513227,25027,118

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,3380-23,338

11,3594,6893,330

21145,0744,960

31195,4785,358

41255,9015,776
513228,00327,871

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4600-25,460

11,3594,6893,330

21145,0744,960

31195,4785,358

41255,9015,776
513228,75528,624



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2170-21,217

11,3592,9391,580

21143,2363,123

31193,5483,429

41253,8763,750
513224,60524,473

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2170-21,217

11,3591,189-170

21141,3991,285

31191,6191,499

41251,8501,724
513221,96021,828

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,3330-21,333

11,4951,658163

21251,9061,781

31312,1672,035

41382,4402,302
514523,93223,787

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,4500-21,450

11,631-1,373-3,004

2137-1,261-1,398

3143-1,144-1,288

4151-1,022-1,172
515820,61420,456


