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لتخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة ا   

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 محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .مهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين ال
 

لتقديم أيـة) 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  ( اجية  تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنت    

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 ٣
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 -:وصف المشروع  ١. ٢ 

 

 اإلنشائيه باستعمال المواد السيليكونيه كمواد حشويه مرنه تمنع ةبدأت الصناع

تسرب الرطوبة واألوساخ والغبار و المواد الكيميائية منذ اربعينيات القرن 

 وفى الستينات بدأ انتاج مواد سيليكونية مانعة للتسرب ذاتية التشكيل ،الماضى 

ها ال تحتاج لخلط منتجين للحصول على الماده السيليكونية مانعة بمعنى أن

 .التسرب

تتميز هذه المواد بأنها تبدأ تشكلها بتعرضها للرطوبة الموجودة فى الهواء 

تتميز بمعامل انكماش صغير ويمكن كما  ،وتتصلب على درجة حرارة الغرفة 

عه واسعه من استعمالها على مدى درجات حراره واسعه وهى مقاومه لمجمو

 .المذيبات وتحافظ على مرونتها على درجات الحراره المنخفضه 

كا يتتكون معاجين المواد السيليكونيه المانعة للتسرب من مواد مالئه مثل السيل

اضافة الى بوليمر سيليكوني ومواد مفعله لربط البوليمر السيليكوني بشكل شبكي 

 . للتفاعل ةومواد مساعد

 يتحلل الى مجموعه  -Si-O-Siى أساس سيليكسوني يحتوي البوليمر عل

 تكون قادره على تكوين روابط متكرره أكبر منها وفقدان  (SiOH)سيالنول 

 .مجموعة كحول أو حمض خليك 

نظراً لزيادة التطور الحضرى وزيادة عدد المبانى و ازدهار نشاطات قطاعى 

 .اجين السيليكونيه اإلنشاءات والخدمات فان هنالك طلباً متزايدا على المع
  

معاجين سيليكونيه مانعة التسرب   يهدف المشروع المقترح إلى إنتاج أنواع

مقاوم للعفن و المعجون ال والسيليكون يبثالث أنواع هى السيليكون العاد

 جزء ، خاصة ان اإلنتاج المحلى  يغطى وتوفيرها بسعر مناسب يتاألكريلي

 حيث أن هنالك مصنعين فى ،سوق المحلى احتياجات الطلب في البسيطا فقط من 

فرص جيده للتصدير إلى  هناكال زالت  و.األردن يقوما بانتاج هذه المعاجين 

 .األسواق الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتج

 المقدمة.2
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 -: المشروع  واهدافمبررات ٢. ٢

 

 عاتمن قبل قطا ومتزايد على المعاجين السيليكونيه هنالك طلب قائم .١

 .)كقطاع اإلنشاءات وقطاع الخدمات  (ةعد

ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من هذه المعاجين السيليكونيه  .٢

 .ومن مصادر مختلفة

إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة  .٣

 .سواق العربية لأل

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

 .  ضع االقتصادي لصاحب المشروعتحسين الو .٥

 

 -:الموقع العام للمشروع  ٣ .٢

 

حيث قامه مثل هذه المشاريع ، إل مناسبة المحافظات الرئيسة في المملكةإن 

كما تشهد تلك . تنتشر فيها المناطق الصناعية والحرفية وتوفر اإليدي العاملة

 . المحافظات نشاطا عمرانيا ملحوظا

 

 

 

 

 -:وصف المنتج  ١ .٣

 

هي  ة أنواع مختلفة المعاجين السيليكونيه بثالثبإنتاج قوم المشروع المقترحسي

تعبأ في و تسيليكون عادي شفاف وسيليكون مقاوم للعفن ومعجونة األكرلي

  خليط كيماوي معبأ ويتكون المنتج من. مل٣٠٠عبوات اسطوانية الشكل سعة 

 بالمنتج من حيث  مطبوعة تبين كافة المعلومات المتعلقة بالستيكيهة عبويف

  .طرق اإلستخدام والموصفات

 

  دراسة السوق٠٣



 ٧

 

 

 -:لطلب الحالي  ا٢. ٣
 

تأتي مستوردات المملكة من السيليكون تحت بند التعرفة الجمركية رقم 

معاجين لتثبيت الزجاج واسمنت الراتنج " والذي ينص على ٣٢١٤١٠٩٠٠

 وغيرها من معاجين السد، معاجين الحشو عدا المستوردة من قبل المصانع

 ".كمدخالت انتاج

 

يبين الجدول التالي قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصدير من 

 ، هذا في حين لم ٢٠٠٢ و ٢٠٠١ وللعامين ١٩٩٧البند المشار اليه للعام 

 بسبب اعادة ١٩٩٩ و ١٩٩٨تظهر البيانات المستوردات والصادرات للعامين 

 .التصنيف

 طن: ية الف دينار       الكم: القيمة 

 السنة المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٢ ٥ ٤٩٦ ٣١٠ ١٥٤ ٢١٢ ١٩٩٧ 

٤٥ ١١٧ ٢٤ ٢٩ ١٥٣ ٢١١ ٢٠٠١ 

٢٧ ٣٨ ٢٣٤ ٦٩ ٤٨٩ ٥٩٩ ٢٠٠٢ 

 

 ٢٠٠٢ و ٢٠٠١من السابق يتبين ان معدل صافي كميات اإلستيراد للعامين 

ونظرا لغياب البيانات المتعلقة باإلنتاج . لى التوالي  طن ع٢٢٨ و ٨٤بلغ 

المحلي ، فإنه يصعب احتساب حجم الطلب السابق استنادا الى البيانات 

استنادا الى احصاءات المساكن وسيتم تقدير الطلب . اإلحصائية المشار اليها 

 .ومساحاتها واحتياجاتها من هذا المنتج

 

الصادرة عن البنك المركزي األردني عدد أظهرت النشرة اإلحصائية الشهرية 

 : على النحو التالي٢٠٠٢-١٩٩٨الرخص ومساحات األبنية للسنوات 

 



 ٨

 

 

 
نسبة التغير بالمساحة  )ألف متر مربع(المساحة  عدد الرخص السنة

% 

٤,٠٩٧ ١٥,٩٧١ ١٩٩٨ - 

٩,٢ ٤,٤٧٣ ١٥,٣٧١ ١٩٩٩% 

٩,٨ ٤,٩١٣ ١٧,٩٢٥ ٢٠٠٠% 

٢٣,٦ ٦,٠٧٢ ٢١,٢٨٤ ٢٠٠١% 

٢٠,٣ ٧,٣٠٧ ٢١,٤٣٣ ٢٠٠٢% 

 

من السابق يتبين ان معدل الزيادة في مساحات األبنية للفترة المشار اليها 

 ٢٩٠كما يتبين ان معدل مساحة البناء للرخصة الواحدة بلغ . سنويا% ١٥,٧

 .٢م

 

 - :المتوقعطلب ل ا٣. ٣ 
 

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

نسبة متحفظة مقارنة بمعدل النمو الفعلي في مساحات األبنية، وان معدل 

كون المختلفة ي وأن احتياجاته من معاجين السيل٢ م٢٩٠مساحة البناء الواحد 

 انبوب، فان الجدول التالي يبين الطلب المحلي المتوقع للسنوات ١٥يقدر ب 

 : الخمسة القادمة

 
مساحة األبنية  السنة

 )الف متر مربع(

الطلب المتوقع  األبنيةعدد 

 )انبوبة(

٤١٦,٨٥٠ ٢٧,٧٩٠ ٨,٠٦٠ ٢٠٠٤ 

٤٣٧,٥٥٠ ٢٩,١٧٠ ٨,٤٦٠ ٢٠٠٥ 

٤٥٩,٣٠٠ ٣٠,٦٢٠ ٨,٨٨٠ ٢٠٠٦ 

٤٨٢,٥٥٠ ٣٢,١٧٠ ٩,٣٣٠ ٢٠٠٧ 



 ٩

٥٠٦,٤٠٠ ٣٣,٧٦٠ ٩,٧٩٠ ٢٠٠٨ 

 

 

هذا مع العلم بانه لم يؤخذ بعين اإلعتبار احتياجات األبنية القائمة من معاجين 

 .كون ألغراض الصيانة الدوريةيالسيل

 

 -: حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤٠٣

 

 ،  مل٣٠٠ سعة  الف انبوب٤٠٠تقدر الطاقة االنتاجية القصوى للمشروع ب 

، أي انه سيتمكن  % ٥٠تصل وسيبدأ المشروع تشغيله بنسبة طاقة مستغلة 

 لمعجونة األكرليت و  %٥٠ الف انبوب ، يتوقع توزيعها بنسبة ٢٠٠من انتاج 

هذا وقد تم افتراض . سيليكون مقاوم للعفن% ١٥سيليكون شفاف و  % ٣٥

 وان نصف مبيعاته ستكون في ،سنويا% ٥ان كميات اإلنتاج ستزداد بنسبة 

 . ن ان النصف اآلخر سيباع في اسواق التصديريالسوق المحلي في ح

 

% ٢٤توقع ان تصل وبناء على ذلك فان حصة المشروع من السوق المحلي ي

  .٢٠٠٤ للعام  المحليمن حجم الطلب

 

 -: المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

 على حد المستوردالمحلي وتأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج 

 ،فرنسا، أهمها ألمانيامن  ة هذه المعاجين من مصادر عديدويتم استيراد. سواء

 . انجلترا وهولندا  ،أمريكا

 

ز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار يمن حيث التسويق فيجب التركما أ

التسويق  ويمكن .  الصحاب محالت مواد البناء وذلك بتوفير هامش ربح جيد

  . شركات المقاوالت بالجملة لبعضالمباشر 

 

 



 ١٠

 

 

) أسعار المستهلك (المعاجين السيليكونيه فى السوق المحلى تتفاوت أسعار بيع 

 والمعاجين  فلس٦٥٠ مل لمعاجين األكريليت حوالى ٤٠٠او /مل و٣٠٠لحجم 

بين دينار الى دينارين والمعاجين السيليكونيه ضد العفن  السيليكونيه العاديه ما

 .  الى دينارين دينار١,٢٥بين  ما

 

 جيد يهدف إلى توفير هامش ربحبيع المقترح وألغراض المنافسة فان سعر ال

 لمعاجين  فلس٥٥٠ وبواقعألصحاب محالت مواد البناء وشركات المقاوالت 

 للمعاجين السيليكونيه العاديه ودينار واحد للمعاجين  فلس٩٠٠األكريليتيه و 

 .السيليكونيه المقاومة للعفن 

 

 -: اإليرادات المتوقعة ٦٠٣

 

 :للسنة األولى للتشغيل يرادات المتوقعة للمشروع  اإلالتالييوضح الجدول 

 كميات اإلنتاج المنتج

 انبوب

 اإليرادات

 دينار

 ٦٣,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠  سيليكون عادي

 ٣٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠  مقاوم للعفنسيليكون

 ٥٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ معجون اكرليت

 ١٤٨,٠٠٠ ٢٠٠,٠٠٠ المجموع

 

 

 

 

 

 



 ١١

 
 

 

 

 -:موقع المشروع  ١. ٤

 

 ال سيما تلك التي يتواجد فيها مدن مراكز المحافظاتمشروع في يقترح إقامة ال

 . حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي العاملة حرفية/صناعية
 

 -:لبناء ا   ٢. ٤      
 

 يفضل ان يكون ،متر مربع ٢٥٠ب  من األبنية تقدر احتياجات المشروع

 .وزيع المساحات المطلوبة ت) ٥(يبين الجدول رقم  . ) مخازن(اسمنتي 

 

 المساحات الالزمة للمشروع

 متر مربع البند

 ١٠٠   انتاجصالة 

 ١٠٠ مستودع

 ٥٠ عمال مكتب و خدمات

 ٢٥٠ المجموع 
 

إيجار سنوي يبلغ ببدل مبني ضمن المناطق المشار إليها الافترض استئجار 

بما يتناسب كما افترض ان البناء بحاجة لبعض التعديالت .  دينار ٣,٠٠٠

 . دينار١,٢٥٠واإلستخدام وقدرت كلفتها بمبلغ 
 

 -:عملية التصنيع  ٣ .٤
 

 .تجهيز ووزن المواد األولية -

 مصادر للرطوبه أو يخلط المواد األوليه معاً مع مراعاة استبعاد أ -

 .الماء  

 .يكية والتعبئة ضمن تيوبات بالستلخلطةافحص  -

 تيوب والتخزين لحين ٢٤سعة  تعبئة التيوبات ضمن عبوات كرتونية -

 . البيع

الدراسة الفنية. ٤



 ١٢

 

 -:المعدات واآلالت   ٤ .٤

 :المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها  التالي يوضح الجدول

                                                

 تكلفة المعدات و التجهيزات

 دينار/ الكلفة  العدد البند
 ٨,٠٠٠ ١ لتر  ٥٠٠سعةاستانليس خالط معاجين 

 ٣,٠٠٠ ٣ موازين مختلفة

 ٦,٠٠٠ ١ معاجيننة تعبئة يماك

 ٣,٠٠٠ ١ مضخة معاجين 

 ٣,٠٠٠ ٣   لتر ٥٠٠ سعة  استانليسخزان متنقل

 ٢,٥٠٠ -  ومراوح وأجهزة مقاومة حريق اتشفاط

 ١,٥٠٠ - عدد وادوات مختلفة وطاوالت عمل 

 ٢٧,٠٠٠  المجموع

 

 -:  األثاث و التجهيزات ٥ .٤

يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي 

 ٢,٠٠٠ الكمبيوتر و غيرها وتقدر تكلفتها بحوالي ووالخزائن وأجهزة الهاتف 

 .دينار 

 

 -:السيارات  ٦ .٤

 

وتقدر  واحده لمندوب المبيعات  متوسطة الحجم  نقلرة يلزم المشروع سيا

  دينار ٨,٠٠٠الكلفة بحوالي 

 

 -:القوى العاملة  ٧ .٤
 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية التالييبين الجدول 

 والسنوية 

 



 ١٣

 

 القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية

 األجر السنويدينار دينار األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مهندس إنتاج

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب 

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات 

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ عامل فني 

 ٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤  عاديعامل

 ١٦,٥٠٠  ٩ المجموع
 

 %.١١يضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 
 

 -: المواد األولية والتغليف ٨. ٤ 
 

  .          للسنة األولى للتشغيلن المواد األولية وتكلفتها  احتياجات المشروع مالتالييوضح الجدول 

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

دينار/ السعر دينار/الكلفة  البند كغم/ الكمية
٢٩,٥١١ 

٧,١٣٠ 

٢,٦٢٣ 

١٣١ 

١,٣٣٨ 

٢,٠٧٠ 

٩,٣٣٢ 

٣٣٣ 

٦,٣٣٣ 

٥٦٩ 

٢٨ 

٤,٧٧٧ 

٧,١١٠ 

3.00 
0.50 
8.00 
4.00 
1.20 
30.0 
1.00 
0.50 
3.00 
8.00 
4.00 
0.50 
1.00 

9.837 
14.261 

328 
33 

1.115 
69 

9.332 
667 

2.111 
71 
7 

9.555 
7.110 

  SiliconTransparent & Anti Fungus
Silicon Polymer
Silica
Cross Linking Compund
Catalyst 
Acetic Acid
Triclosan
Acrylate Paste
Acrylic Latex
Wetting Agent / Miniral Spirit
Plasticizer/Silicon Polymer
Cross Linking Compund
Catalyst
Calcium Carbonate
Propylene Glycol

 عبوات بالستيكيه مطبوعه  ٢٠١,٠٠٠ ٠,١٤٠ ٢٨,١٤٠

 كرتون خارجى   ٨٣٥٠ ٠,٣٨ ٣,١٧٣

 المجموع - - ١٠٢,٥٩٨



 ١٤

 
 -:الخدمات الضرورية  ٩. ٤

 

هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات الالزمة للمشروع  الخدمات الضرورية

 . الشخصي للعاملين لإلستعمالولإلنارة االعتيادية والماء الالزم 

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

  الكهرباء ١,٢٠٠

 الماء ٢٤٠

 محروقات  ١,٢٠٠

 المجموع ٢,٦٤٠
 

 -:  برنامج تنفيذ الشروع ١٠. ٤

 
 كون البناء سيكون جاهزاً وأن  اشهرأربعةذ المشروع بحوالي تقدر الفترة الالزمة لتنفي

  .محلياً من الممكن تصنيعها التجهيزات 

 

 

 
 

 -: تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥
 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى

  

 البند دينار/ التكلفة 

 مواد أولية وتغليف  ١٠٢,٥٩٨

 رواتب وأجور  ١٨,٣١٥

 إيجارات  ٣,٠٠٠

 الخدمات الضرورية ٢,٦٤٠

 تسويقمصاريف  ٢,٩٦٠

  أخرىمصاريف تشغيلية  ٢,٦٧٠

الدراسة المالية. ٥



 ١٥

 المجموع  ١٣٢,١٨٣

 

 -: رأس المال العامل  ٢ .٥

 

        ٢٢,٠٣١  بنحوينقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها شهر

 .دينار 

 

 -:نفقات ما قبل التشغيل  ٣ .٥

 

 و التعاقد على المعدات  والترخيصرسوم التسجيلتشمل نفقات ما قبل التشغيل 

 . دينار٢,٥٠٠وتقدر بحوالي وغيرها وتكاليف تجارب االنتاج  ايصال الخدماتو

 

 -:تكاليف المشروع ملخص  ٤. ٥

 

 تكلفة المشروع

 البند دينار/ التكلفة 

 تعديالت البناء ١,٢٥٠

 تجهيزات الالمعدات و اآلالت و ٢٧,٠٠٠

 أثاث مكتب  ٢,٠٠٠

 ط نقل وسائ ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع تكلفة الموجودات الثابتة  ٣٨,٥٥٠

 التشغيل  مصاريف التأسيس و ما قبل ٢,٥٠٠

 رأس المال العامل  ٢٢,٠٣١

 تكلفة المشروع  ٦٣,٠٨١

 

 

 



 ١٦

 

 

 

 -: وسائل التمويل ٥. ٥

 

من كلفة  % ٤٠  دينار يمثل ٢٥٠٠٠ سيحصل المشروع على قرض بقيمة

 تم ه علما أن الشروعغطي باقي التكاليف من مصادر صاحبتما  بين،المشروع

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠ مقدارها بنكية فائدة احتساب

 

 -: الفرضيات المالية ٦. ٥

 

 تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية ،ألغراض هذه الدراسة

يسدد . على قرض لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة 

 ١٠القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس % . 

 .هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتماد على 

 -:األسس والفرضيات التالية 

 

 افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت تم

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

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

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 

 

 



 ١٧

 

 

 

 لخالصة ا ٧. ٥

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق 

كذلك تشير . أن المشروع يحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة 

التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح . المالي يرتقي لمستوى التوقعات 

 -:والتي تبين ما يلي . والخسائر ، الميزانية التقديرية 

 

 دينار في السنة ٧,٢٨٣ يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة  ١٢,٣٤٥األولى للتشغيل و 

يهم صاحب  بما فعمال و ينموظف لتسعة سيوفر المشروع فرص عمل -

ها مساهمة يتبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما ف . المشروع

 دينار في السنة األولى ترتفع إلى  ١٨,٣١٥المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة ٢٢,٢٦٢

في السنة األولى و    % ١١,٧ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . سنة الخامسة للتشغيل في ال  % ٢١,٢

   % .٢١,٢ و %١٧,٧

 . دينار ٣٦,٠٥٩  NPV تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

   %.٢٧,٧ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

  . سنوات٤سترداد للمشروع تبلغ فترة اال-

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل -

 وتبقى المعايير المالية جدياًميبقى المشروع  % ١٠و%٥بنسب تتراوح بين    

 اال ان المشروع .أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

، % ١٠يف التشغيل او انخفاض اسعار البيع بنسبة يعتبر حساسا الرتفاع تكال

 .األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك



 ١٨

 

 
 
 
 

 ساب االرباح و الخسائرح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الماليةمالحق ال٥.٨



الموقع المقترح
عام

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

148,000155,400163,170171,329179,895المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

102,598107,728113,114118,770124,709تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,65710,14010,64711,17911,738تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,1404,3474,5644,7935,032تكاليف المصنع التشغيلية

116,395122,215128,325134,742141,479مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
31,60533,18534,84536,58738,416الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
5,9946,2946,6086,9397,286رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,9603,1083,2633,4273,598مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,0501,1031,1581,2161,276مصاريف أخرى

15,78816,42717,09917,80418,544مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,2494,2494,2494,2494,249اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,53721,17721,84822,55323,293مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,06812,00912,99614,03415,123الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,5002,0911,6401,145600الفائدة على القرض
8,5689,91811,35612,88914,523الربح قبل الضريبة

1,2851,4881,7031,9332,179الضريبة على األرباح
7,2838,4309,65310,95612,345األرباح الصافية

%61%62%63%64%65نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 107,879108,956109,990110,971111,885نقطة التعادل

%62%65%67%70%73نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,25025.0050منشآت أخرى
27,00010.002,700معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
4,249المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
22,03122,0310رأس المال العامل المطلوب

63,08138,08125,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
معاجين السيلكون



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
148,000155,400163,170171,329179,895المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
148,000155,400163,170171,329179,895المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
38,081حقوق الملكية

25,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,9318,58412,30016,06919,879الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
63,081152,931163,984175,470187,398199,774مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
38,550مجموع اإلستثمارات

17,100116,395122,215128,325134,742141,479التكاليف التشغيلية المباشرة
15,78816,42717,09917,80418,544إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,5002,0911,6401,145600الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,2851,4881,7031,9332,179الضريبة

58,150135,968142,220148,768155,623162,801إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,93116,96321,76326,70231,77436,973صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,0954,5044,9555,4505,995أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,0954,5044,9555,4505,995إجمالي دفعات سداد القرض

4,93112,86817,25921,74726,32430,978رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,2844,9595,6786,4457,262توزيعات األرباح

4,9318,58412,30016,06919,87923,716صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
معاجين السيلكون



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,9318,58412,30016,06919,87923,716النقد

00000المدينون
17,10017,10017,10017,10017,10017,100المخزون

22,03125,68429,40033,16936,97940,816إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,250المباني

27,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
38,55038,55038,55038,55038,55038,550إجمالي األصول الثابتة
4,2498,49912,74816,99721,246اإلستهالك التراآمي

38,55034,30130,05125,80221,55317,304القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
63,08161,98460,95159,97159,03258,120مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
409545044955545059950اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

409545044955545059950مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

209051640111446599500رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
209051640111446599500مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
38,08138,08138,08138,08138,08138,081رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,9996,47010,44514,956األرباج المجمعة
2,9993,4713,9754,5115,083الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

38,08141,07944,55148,52553,03758,120مجموع حقوق الملكية
63,08161,98460,95159,97159,03258,120مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.2%18.6%16.1%13.8%11.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.2%20.7%19.9%18.9%17.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 5.75.96.16.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
معاجين السيلكون



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%63,0815تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %38,0815مساهمة صاحب

%25,00012القروض

%50%39.6القرض الى التكاليف %

%15%60.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

7,2838,4309,65310,95612,345صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %8.1%7.5%7.0%6.4%5.8الربح قبل الضريبة

%21.2%18.6%16.1%13.8%11.7معدل العائد على اإلستثمار %

%21.2%20.7%19.9%18.9%17.7معدل العائد على حقوق الملكية %

5.75.96.16.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

107,879108,956109,990110,971111,885نقطة 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 69,800-16,871-23,600-36,05931,22626,3926,229صافي القيمة الحالية

IRR %16.7-%4.9%1.5%14.7%22.0%24.6%27.7معدل العائد الداخلي

B/C 1.51.41.31.10.60.80.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

109,936

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.3%

19.7%

4.8

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

معاجين السيلكون

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,733

6.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.7%معدل العائد الداخلي

NPV36,059صافي القيمة الحالية

B/C1.5اإليرادات الى التكاليف
Pay Back4.0فترة اإلسترداد

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

NPV31,226صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.0%معدل العائد الداخلي

NPV26,392صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.7%معدل العائد الداخلي

NPV6,229صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR1.5%معدل العائد الداخلي

NPV-23,600صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR4.9%معدل العائد الداخلي

NPV-16,871صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-16.7%معدل العائد الداخلي

NPV-69,800صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,1500-58,150

14,93115,81710,886

21,07716,75815,681

31,13017,74616,615

41,18718,78317,596

51,24687,56386,316

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

063,9650-63,965

14,93115,81710,886

21,07716,75815,681

31,13017,74616,615

41,18718,78317,596

51,24689,29388,047

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

069,7800-69,780

14,93115,81710,886

21,07716,75815,681

31,13017,74616,615

41,18718,78317,596

51,24691,02389,777



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,1500-58,150

14,9318,4173,486

21,0778,9887,911

31,1309,5878,457

41,18710,2179,030

51,24677,38276,136

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

058,1500-58,150

14,9311,017-3,914

21,0771,218141

31,1301,429298

41,1871,650463

51,24667,20265,955

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

059,8600-59,860

15,4242,599-2,825

21,1842,8941,709

31,2433,2031,960

41,3063,5282,223

51,37174,22772,857

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

061,5700-61,570

15,917-10,620-16,537

21,292-10,971-12,262

31,356-11,339-12,696

41,424-11,726-13,150

51,49560,89259,397


