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معات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجت       

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية لمملكة من حيث استكشافمحافظات وألوية ا
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .ع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاري
 

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

 
 اثنان وعشـرونق المملكة وعددها   كافة مناط  في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع

)البريكات(مشروع انتاج بطانة الفرامل  اسم المشروع

 الزرقاءمحافظة   المقترحموقع المشروع

 بطانة فرامل منتجات المشروع

 شخص 13 األيدي العاملة

 دينار 89 113 ياالستثمار الكل

 % 24.9 معدل العائد الداخلي

 دينار 38.612 صافي القيمة الحالية

  1.4االستثماراتالقيمة الحالية لإليرادات على 

 سنوات 4 االستردادفترة 

 

 

 

 

 

 

 

 

)البريكات( مشروع انتاج بطانة الفرامل   
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  وصف المشروع1. 2

  

يهدف المشروع إلى إنتاج بطانة الفرامل على شكل اشرطة وصفائح وحسب المواصفات الدارجة وبما 

 . يتناسب واحتياجات السيارات 

 

 ررات وأهداف المشروعمب 202
 

تتراوح قيمة . يقوم األردن بتلبية احتياجاته من بطانة الفرامل عن طريقي االستيراد واإلنتاج المحلي

، كما وان 2002 - 1997 ألف دينار خالل السنوات 230 ألف و 145المستوردات من هذا المنتج بين 

 .جودةالمنتجات المحلية من هذا الصنف تعتبر متواضعة ال

 

لقد اقترح هذا المشروع إلحالل اإلنتاج المحلي بدال من جزء من المستوردات ولتحسين نوعية المنتجات 

 .المحلية، وبالتالي فان فرصة نجاح هذا المشروع تعتبر ممكنة

 

كما يهدف المشروع إلى تقديم فرصة استثمارية جيدة وتحسين الوضع المالي لصاحبه وتقديم عدد من 

 .فرص العمل

 

  الموقع العام للمشروع302

 

ولتوسطهما محافظات لوجود التجمع الكبير لمالكي السيارات في محافظتي العاصمة والزرقاء نظرا 

 . هذا المشروع في محافظة الزرقاء إقامةقترح ه ي فانالمملكة، 

 

 

 

 

 المقدمة. 2
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 : منتجات المشروع 103
المستخدم من قبل معظم أنواع ) ة البريكاتبطان(سيقوم المشروع بإنتاج أدوات احتكاك فرامل المركبات 

تنتج هذه البطانات بأقيسة وسماكات مختلفة وعلى شكل شرائح . المركبات السيما المتوسطة والكبيرة

 . وصفائح منوعة

او مواد ) االسبست( مكونة اساسا من الحرير الصخري أوليةمواد يستخدم في تصنيع هذه المنتجات هذا و

 .الجهات المعنيةمواد معدنية وسيليلوزية او مواد اخرى موافق عليها من قبل اخرى مكونة اساسا من 

  

 الطاقة المقترحةالطلب السابق والمتوقع و 203
 الطلب السابق -

تأتي . يتم تغطية حاجة السوق المحلي من بطانة البريكات عن طريق االستيراد واإلنتاج المحلي

"  والذي ينص على 68131000عرفة الجمركية رقم  مستوردات األردن من هذا المنتج تحت رقم الت

هذا وقد بلغت قيمة وكمية  " . أدوات احتكاك للفرامل غير مركبة أساسها حرير صخري أو مواد معدنية

 على النحو التالي ، علما بان بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لم 20002-1997المستوردات للسنوات 

 .سابقة لها: تصديره خالل الفترة المشار إليها أعالهتظهر أية صادرات وطنية او معاد 
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 )1(جدول رقم 

                     للسنوات                     بطانة الفرامل المستوردة ةكميقيمة و

)1997 – 2002(  

 السنة المستوردات

 الكمية

 )طن(

 القيمة

)دينارألف (
1997 147.7 190 
1998 142.0 164 
1999 161.6 181 
2000 195.1 230 
2001 119.0 145 
2002 195.2 202 

 

 من الجدول السابق يتبين ان معدل كميات المستوردات من بطانات الفرامل خالل السنوات المذكورة بلغ

  علما بان الطاقة%.11 طن، كما بلغ معدل الزيادة السنوي في الكميات المستوردة حوالي 160حوالي 

 . طن سنويا160اإلنتاجية للمصنعين القائمين تقدر بحوالي 
 

 :الطلب المتوقع -

، وبإضافة معدل كميات االستيراد، %75بافتراض ان المصنعين القائمين يعمالن بطاقة مستغلة نسبتها 

فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة على افتراض نسبة زيادة سنوية بواقع 

 :، وعلى النحو التالي5%

 الطلب المتوقع بالطن السنة 
2004 310 
2005 325 
2006 340 
2007 360 
2008 375 

  

 الطاقة المقترحة وحصة المشروع من السوق -
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 300 طن سنويا، وذلك لوردية عمل واحدة و 100تم افتراض أن الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع تبلغ 

، أي انه سينتج في السنة األولى %60فتراض بدء المشرع التشغيل بنسبة طاقة تم ا. يوم عمل في السنة

% 5كما تم افتراض زيتدة كميات اإلنتاج بواقع . 2004من حجم السوق في العام % 19.4 طن تعادل 60

 .سنويا

 

  وأسعار البيع واإليرادات المنافسة والتسويق303

ورة، احدهما يعتمد اساسا على مادة الحرير الصخري يوجد في المملكة مصنعين النتاج االصناف المذك

 لديه القدرة على األول أن حيث .أوليةكمادة اولية، واالخر يعتمد اساسا على مادة سيليلوزية كمادة 

طن سنويا، اال ان مواصفات منتجات هذين المشروعين ) 60(طن سنويا واالخر حوالي ) 100(انتاج 

 السوق تغطي جانبا من احتياجات المستوردة المبينة في االحصائيات  هذا بجانب ان الكميات. متواضعة

 . المشروع المنافسة من حيث النوعية والسعر، ليجابه ما يطرح في السوقفانه يتوقع من لذا .األردني

 

اما اسعار . دينار) 2 500-2 000(سعر الطن المستورد يتراوح ما بين فإن  من حيث االسعار، أما

  وألغراض هذه الدراسة فقد افترض ان وعليه.دينار للطن 1 700فتبلغ بالمعدل  المنتج المحلي،

 المتوقعة للسنوات وبالتالي فان االيرادات .دينار للطن) 1 500(لمشروع هو لمتوسط سعر البيع 

 :القادمة ستكون على النحو التالي  ةالخمس

 
 

 اإلنتاجكمية  السنة

 بالطن

ة السنوياإليرادات

 )دينار (

 96 000 60 ولىاأل

 100 800 66 الثانية

 105 840 73 الثالثة

 111 130 80 الرابعة

 116 690 88الخامسة
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 الموقع 104 
الحرفية المنتشرة فيها وذلك /   يقترح إقامة المشروع في محافظة الزرقاء وضمن المناطق الصناعية 

ية من ماء وكهرباء ومواصالت وكذلك األيدي للقرب من األسواق المستهدفة وتوفر الخدمات الضرور

 .العاملة 
 

  البناء 204
  االحتياجات من األبنيةتقدرالرأسمالية و بقصد خفض التكاليف مستأجرتنفيذ المشروع ضمن بناء يقترح 

إلى بعض  من المتوقع ان يحتاج البناء .دينار ) 11.250 (يتوقع أن تصل أجرته السنوية2م)750(بحوالي 

لعاملين فيه، كتوفير صالة االنتاج منفصلة عن مستودعات وحاجات استخدام واالبما يتناسب الت التعدي

المواد االولية والمنتجات المصنعة وتوفير مكاتب وخدمات لالدارة والعاملين، وتقدر كلفة هذه التعديالت 

 . دينار) 4.000(بحوالي  

 

 مراحل التصنيع  3. 4
 :مراحل التالية تمر العملية التصنيعية عبر ال

من مسحوق الحرير )% 70( والتي هي علميا مطلوبةتحدد النسب المئوية للمكونات حسب المعايير ال -

مساحيق ( من معدالت االحتكاك %) 10(او مسحوق الستياتيت الطبيعي و ) االسبست(صخري ال

من الرزن الفينولي كمادة رابطة، ومن ثم تخلط هذه المواد في خالط آلي على %) 20(و) معدنية

 . درجة مئوية حتى تصبح عجينة متجانسة50درجة حرارة 

من حيث السمك والطول والعرض (عايرة مسبقا لماالى ماكنة التشكيل ) العجينة( يرسل الخليط  -

 ةالماكينوذلك العطاء العجينة الشكل االولي المطلوب، وهذه ) المطلوب للصفيحة المنوي انتاجها

مجهزة بمسخن حراري يعمل على تسخين العجينة تدريجيا حتى تصل درجة الحرارة ما بين          

بين جزيئات المواد واعطاء الشكل االولي للمنتج درجة مئوية، وذلك لتثبيت التماسك ) 180-200(

 . المطلوب

 هذا المكبس يتم من خالل، و تؤخذ الصفائح المستحصل عليها الى مكبس مجهز بسكين قطع -

، ومن هناك تقطع حسب المقاسات   الحصول على الشكل النهائي للفرامل من حيث السمل والمقاس

 . البيعلحين اتلتغلف بعد ذلك وترسل الى المستودع

 

 الدراسة الفنية.4
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  والمعداتتالماكينا 4. 4
 :      يبين الجدول اآلتي الماكينات والمعدات المطلوبة وتكاليفها التقديرية 

 

 دينار/التكلفة الوصف

  1.500 ميزان لتوزين مواد الخليط

  3.000 خالط آلي مزود بمسخن حراري

 45.000  التشكيل األوليةماكين

  12.500 ن قطعمكبس للتشكيل النهائي مزود بسكي

 1.500 عدد وأدوات منوعة

 63.500 المجموع

 

 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث 5. 4
 .  دينار2.500 المكتبية بحوالي واألجهزة والمفروشات األثاث احتياجات المشروعتقدر 

 

  وسائط النقل6. 4
 11.000ر كلفتها بحوالي  تقد أمور المشروع المختلفةلتسيير واسطة نقل متوسطة شراءسيتم 

  .دينار
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  القوى العاملة واألجور السنوية7. 4
دينار/الراتب السنويالشهري/الراتب الشهريالعدد الوظيفة

 4 200 350 1 صاحب المشروع/مدير عام

 2 400 200 1 محاسب

 2 400 200 1 مسؤول تسويق

 1 500 125 1 سكرتارية وطباعة واستقبال

 3 000 250 1 مهندس كيماوي  / إنتاجمدير 

 5 400 150 3 عامل فني

 3 600 100 3 عامل عادي

 1 200 100 1 حارس

 1 200 100 1 مراسل

 24 900  المجموع
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  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد 8. 4
 

 الكمية المادة

 )طن(

 سعر الوحدة

 )دينار(

 اإلجمالية التكلفة

 )دينار(

رير الصخري او مسحوق الح

 مسحوق الستياتيت الطبيعي

42 200 400 8 

 1 200 200 6.0)معدالت االحتكاك(مساحيق معدنية 

 3 000 250 12 )مادة رابطة(رزن فينولي 

 1 890 - - %15بدل تالف للمواد أعاله 

  8 800 يق كرتونية للتغليفادصن

 صندوق

0.300 640 2 

 17 130 المجموع 

 
 

 لضروريةا الخدمات 9. 4
 

اإلجماليةالتكلفة  البند

 480 المياه

 1 800 الكهرباء

 1 200 الوقود

 3 480 المجموع
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  برنامج تنفيذ المشروع 10. 4
 

ار الموقع واجراء التعديالت الالزمة على ياشهر للتنفيذ، ابتداء من اخت) 6(يحتاج المشروع الى فترة  

 0 وحتى البدء باالنتاج التجريبيالمعدات كونها مستوردة والتعاقد على شراء البناء وايصال الخدمات

 

 

 

 : تكاليف التشغيل 105
:يبين الجدول التالي تكاليف التشغيل للسنة األولى   

 

دينار /الكلفة  البند  

 17 130 المواد األولية 

27 639الرواتب واألجور  

3 480الخدمات الضرورية  

11 250اإليجارات  

2 250مصاريف التسويق  

5 610مصاريف تشغيل أخرى  

67 359 المجموع   
 

 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل2. 5
تتكون مصاريف التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف إيصال الخدمات للموقـع ومصـاريف              

 التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقـة أخـرى، يتوقـع أن يصـل قيمـة هـذا البنـد إلـى                              

 .دينار) 3 000(
 

الدراسة المالية. 5  



 
 

 14

 

  رأس المال العامل3. 5
 راس المال العامل فان وبذلك  واحد، لمدة شهردورة إنتاجية راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .    دينار5 613 يبلغ للمشروعالالزم 
 

  كلفة الموجودات الثابتة 4. 5
 

 دينار / التكاليف البند

 4 000 تعديالت البناء

 63 500  والماكيناتداتالمع

 2 500  والمفروشاتاألثاث

 10 000 وسائط النقل

 500 تأمينات مستردة

80 500  المجموع  

 

 ملخص تكاليف المشروع   5. 5
 دينار/ التكاليف  البند

 80 500 كلفة الموجودات الثابتة

 3 000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

5 613 رأس المال العامل  

ع المجمو  113 89  

  

 وسائل التمويل 6. 5

دينار / القيمة البند  

 49 113 مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 40 000 قرض الموجودات الثابتة

 89 113 المجموع 
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   األسس والفرضيات المالية7. 5
 

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشـروع التشـغيلي هـو           

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

 :يلي 

 

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

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

 .على األرباح المتحققة% 15لدخل بواقع  احتسبت ضريبة ا-

 %. 75 افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.12 تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -

 

 ات االستنتاج8. 5

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل محاسبة المرفق، إن المشروع يحقق 

لخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته صافياً للسنوات ا ربحاً

المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، 

 :الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

و        دينار في السنة األولى للتشغيل ) 8 208(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)17 001( 

، تبلغ قيمة األجور ال بما فيهم صاحب المشروععامو ا موظفعشرلثالثة سيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في )27 639 (والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ

 . دينار في السنة الخامسة)33 595  (نة األولى ليرتفع إلى مبلغالس

فـي السـنة الخامسـة       % 30.1في السنة األولى و      % 9.8تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.30.1و  % 16.4للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار NPV 612 38تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.IRR 24.9يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.4تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -
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  .وات سن4تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

مشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على يبقى ال % 20و% 10

، األمر الذي % 20 المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة أن إال .جدوى المشروع

 .يتطلب مراعاة ذلك

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -1 

 قائمة التدفقات النقدية -2       

 لعموميةيزانية االم -3       

  الخالصة والمعايير المالية-4       

المالحق المالية 9. 5



الموقع المقترح
الزرقاء

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

90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

17,13017,98718,88619,83020,822تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,32013,98614,68515,42016,191تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,6006,9307,2777,6408,022تكاليف المصنع التشغيلية

37,05038,90340,84842,89045,035مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
52,95055,59858,37761,29664,361الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
11,65512,23812,85013,49214,167رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,2502,3632,4812,6052,735مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
11,25011,25011,25011,25011,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,8901,9852,0842,1882,297مصاريف أخرى

30,30931,26232,26333,31334,416مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,3848,3848,3848,3848,384اإلستهالك لإلصول الثابتة

600600600600600إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

39,29340,24641,24742,29743,400مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
13,65715,35117,13118,99920,961الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,0003,3452,6241,831959الفائدة على القرض
9,65712,00714,50717,16820,001الربح قبل الضريبة

1,4491,8012,1762,5753,000الضريبة على األرباح
8,20810,20612,33114,59317,001األرباح الصافية

%67%69%71%72%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
73,58674,09274,56875,00675,399نقطة التعادل (بالدينار)

%69%72%75%78%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,00025.00160أألبنية
025.000منشآت أخرى
63,50010.006,350معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
8,384المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3,0005600المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,6135,6130رأس المال العامل المطلوب

89,11349,11340,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بطانة الفرامل



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
90,00094,50099,225104,186109,396المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
49,113حقوق الملكية

40,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,1867,58410,56113,06815,048الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
89,11394,186102,084109,786117,254124,444مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
80,500مجموع اإلستثمارات

1,42837,05038,90340,84842,89045,035التكاليف التشغيلية المباشرة
30,30931,26232,26333,31334,416إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

3,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,4491,8012,1762,5753,000الضريبة

84,92872,80875,31077,91080,61083,410إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,18621,37826,77331,87636,64541,034صافي 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

4,18614,82619,56623,94827,92431,441رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,2439,00510,88012,87615,001توزيعات األرباح

4,1867,58410,56113,06815,04816,440صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بطانة الفرامل



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,1867,58410,56113,06815,04816,440النقد

00000المدينون
1,4281,4281,4281,4281,4281,428المخزون

5,6139,01111,98914,49616,47617,868إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

63,500األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
80,50080,50080,50080,50080,50080,500إجمالي األصول الثابتة
8,38416,76825,15233,53641,920اإلستهالك التراآمي

80,50072,11663,73255,34846,96438,580القيمة الدفترية لألصول الثابتة
3,0002,4001,8001,2006000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
89,11383,52777,52171,04364,04056,447مجموع 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
49,11349,11349,11349,11349,11349,113رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9662,1663,6175,334األرباج المجمعة
9661,2011,4511,7172,000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

49,11350,07951,28052,73054,44756,447مجموع حقوق الملكية
89,11383,52777,52171,04364,04056,447مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %30.1%22.8%17.4%13.2%9.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%30.1%26.8%23.4%19.9%16.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.51.71.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بطانة الفرامل



الموقع المقترح

الزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%89,1135تكاليف المشروع

%49,1135مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%40,00012القروض

%75%44.9القرض الى التكاليف %

%15%55.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8,20810,20612,33114,59317,001صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%18.3%16.5%14.6%12.7%10.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%30.1%22.8%17.4%13.2%9.8معدل العائد على اإلستثمار %

%30.1%26.8%23.4%19.9%16.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.31.51.71.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

73,58674,09274,56875,00675,399نقطة 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 14,131-38,61232,30826,00520,4152,21912,241صافي القيمة الحالية

IRR 7.2%16.1%12.8%18.9%19.4%22.0%24.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.21.01.10.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

74,530

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.7%

23.3%
1.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بطانة الفرامل

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

12,468
14.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR24.9%معدل العائد الداخلي
NPV38,612صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.0%معدل العائد الداخلي
NPV32,308صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR19.4%معدل العائد الداخلي
NPV26,005صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR18.9%معدل العائد الداخلي
NPV20,415صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,219صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR16.1%معدل العائد الداخلي
NPV12,241صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR7.2%معدل العائد الداخلي
NPV-14,131صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,9280-84,928

14,18622,64118,455

223424,33624,102

324526,11525,869

425827,98327,725
527191,58591,315

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

093,4200-93,420

14,18622,64118,455

223424,33624,102

324526,11525,869

425827,98327,725
527195,44395,173

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0101,9130-101,913

14,18622,64118,455

223424,33624,102

324526,11525,869

425827,98327,725
527199,30199,031



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,9280-84,928

14,18618,14113,955

223419,61119,377

324521,15420,908

425822,77422,516
527185,29485,023

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,9280-84,928

14,18613,6419,455

223414,88614,652

324516,19215,947

425817,56417,307
527179,00278,731

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,0700-85,070

14,60415,90511,301

225717,31917,062

327018,80418,534

428420,36320,079
529884,30284,005

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,2130-85,213

15,0239,1694,146

228110,30310,022

329511,49311,198

430912,74212,433
532577,01976,695


