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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهـا) إرادة(
 . األردنيالشباب

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على          

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

لتقـديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة             
 .الستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار ا

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع -1

مشروع إنتاج صواني الستانليس ستيل اسم المشروع

 الزرقاء ات العاصمة، اربد،محافظ  المقترحموقع المشروع

 يل صواني الستانليس ستإنتاج منتجات المشروع

 صاشخأ 10 األيدي العاملة

 دينار 101 350 ياالستثمار الكل

 % 21.1 معدل العائد الداخلي

 دينار 32 349 صافي القيمة الحالية

  1.3 االستثمارات إلىالقيمة الحالية لإليرادات  

 سنوات 5 االستردادفترة 
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  وصف المشروع1. 1

  

 

بأقيسة س ستيل يمن مادة الستانلوأوعية طبية  لالستعماالت المنزلية  صوانيإنتاج إلىهدف المشروع ي

جزء من احتياجات السوق والذي يتم تغطيته عن طريقي اإلستيراد بشكل  وذلك لتغطية ،مختلفةوأشكال 

 . رئيسي وعن طريق اإلنتاج المحلي

 

 ررات وأهداف المشروعمب 1. 2
 

 .وجود طلب دائم ومتزايد على منتجات المشروع •

 .إحالل اإلنتاج المحلي بدال من المستوردات •

 .توفير فرصة استثمارية جيدة وعدد من فرص العمل •

 .أصحاب المشروع/ تحسين الوضع المالي لصاحب  •

  

 لموقع العام للمشروع ا2. 2

 

حيث الكثافة السكانية والقرب . يقترح إقامة المشروع في المحافظات الكبرى مثل العاصمة والزرقاء واربد

 .الفئات المستهدفةمن 

 

 

 

 : منتجات المشروع 103

تتمثل منتجات المشروع ببعض أصناف األدوات المنزلية وهي الصواني بأشكالها وأحجامها  

تصنع هذه المنتجات من مادة الستانليس ستيل المقاومة للصدأ . المختلفة، باإلضافة إلى األوعية الطبية 

 .ك المنتجاتبطريقة التشكيل من خالل قوالب خاصة بتل

 

 السوقدراسة. 3

المقدمة. 2
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  :الطلب السابق 203

تأتي . يتم تغطية حاجة السوق المحلي من منتجات الشروع عن طريقي اإلستيراد واإلنتاج المحلي

أدوات مائدة وادوات " والذي ينص على 732393مستوردات األردن منها تحت بند التعرفة الجمركية رقم 

يبين الجدول التالي قيمة وكمية  ". م للصدأمطبخية وغيرها من األدوات المنزلية ممن صلب مقاو

   :2002 – 1998المستوردات والصادرات والمعاد تصديره من البند المذكور للسنوات 

 

 

 )1(جدول رقم 

 طن: الكمية / ألف دينار : القيمة 
 السنة صافي المستوردات الصادرات الوطنية المعاد تصديره المستوردات

 الكمية
 

 القيمة
 

 الكمية
 

 لقيمةا
 

 الكمية
 

 القيمة
 

 الكمية
 

 القيمة
 

 1.186 313 ــ ــ 198 65 1.384 378 1998

1999 418 1.487 18 59 9 21 391 1.407 
2000 738 2.086 13 93 22 26 703 1.967 
 1.556 695 ــ ــ 43 33 1.599 728 2001

2002 596 1.475 167 166 18 40 411 1.269 

 502ن معدل كميات صافي المستوردات خالل السنوات المذكورة بلغ حوالي من الجدول السابق يتبين أ

تجدر اإلشارة إلى أن البند السابق يتضمن عدد من المنتجات %. 16طن، وان معدل النمو بلغ حوالي 

وقد افترض أن الصواني واألوعية الطبية المشابهة لمنتجات . لألغراض المنزلية والطبية المختلفة

 وبذلك فان صافي الكميات المستوردة منها تقدر .مما يتضمنه هذا البند% 25 حوالي المشروع تعادل

 . طن125بحوالي 

 

 األدوات إنتاجمتخصص اساسا في ) مصنع شادي (أما بالنسبة لإلنتاج المحلي فان هنالك مصنعا واحدا

طبية من الستانليس بشكل  وقد قام بإنتاج الصواني لألغراض المنزلية واألوعية ال،المنزلية من األلمنيوم

وال يعتبر إنتاجه من المنتجات المشابهة منتظما ويركز على األوعية الطبية . محدود خالل الفترة السابقة

 .وحسب الطلب

 :الطلب المتوقع  303  
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سنويا على معدل صافي اإلستيراد من المنتجات المشابهة وذلك على % 5بافتراض معدل نمو نسبته 

تظام في اإلنتاج المحلي، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة اعتبار عدم االن

: 

 

 طن/ الطلب المتوقع  السنة
2004 138 
2005 145 
2006 152 
2007 160 
2008 168 

 

 الطاقة المقترحة 4. 3  

 يوم 300 واحدة و  طن بالسنة ، وذلك لوردية عمل90تقدر الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع ب  -

، أي انه % 50وقد افترض ان المشروع سيبدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة تصل . عمل في السنة

من حجم السوق المتوقع  % 33 األولى للتشغيل تشكل ما نسبته ة طن في السن45 إنتاجسيتمكن من 

 .سنويا% 5كما تم افتراض زيادة في كميات اإلنتاج نسبتها . 2004للعام 

 

 : واإليرادات المتوقعة وأسعار البيع المنافسة والتسويق 5. 3

يقوم بإنتاج أصناف محدودة من المنتجات المشابهة ويركز في انتاجه على  مصنع واحد األردنيوجد في 

ال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في تسويق منتجاته ال سيما ان هنالك . أدوات المطبخ من األلمنيوم

عتمد نجاح المشروع في تحقيق اإليرادات المتوقعة على نوعية المنتجات وعلى األسعار وي. استيراد منها

ويقل هذا . الطن/  دينار3.500 أما بالنسبة ألسعار البيع فقد اعتبر معدل سعر بيع الطن بواقع .المنافسة

ادات وبناء على ذلك يتوقع ان تصل اير. عن أسعار بيع منتجات المصنع القائم% 3السعر بحوالي 

 . دينار157.500المشروع في السنة األولى لإلنتاج 

 

 

 

 
 الدراسة الفنية. 4
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  الموقع104

يقترح إقامة المشروع في مراكز المحافظات الكبرى مثل العاصمة والزرقاء واربد وضمن بناء مستأجر 

 . الحرفية ، حيث تتوفر كافة الخدمات المطلوبة/ في المناطق الصناعية 

 

  البناء 204

أن كافة .دينار سنويا) 4 200(بحوالي ته أجرتقدر و، 2م )350(بحوالي   لمطلوبتقدر مساحة البناء ا

 البناء المستأجر يحتاج أن، وقد تم افتراض )إسمنتي أو حديدي(أنواع األبنية مناسبة لمثل هذا المشروع 

 توفير مكاتب وخدمات  التقسيمات الداخلية وأعمال من حيث ستخدام إلبما يتناسب وا بعض التعديالت إلى

 . دينار) 3 000( تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي ولالدارة والعاملين، 
 

  مراحل التصنيع304

 :تمر العملية التصنيعية عبر المراحل التالية 

الصفائح  / القص األولي أللواح الفوالذ من خالل المقص والمكبس الهيدروليكي لتشكيل األقراص  -

  .الفوالذية المطلوبة

 .التشكيل من خالل المكبس الهيدروليكي بواسطة القوالب الخاصة بالمنتجات  -

 .التشطيب النهائي ويشمل إزالة الزائد بواسطة الجلخ والصنفرة -

 .التعبئة والتغليف والتخزين لحين البيع -
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 ات والمعداتين الماك404

 دينار / التكلفة البند

 15 000 طن )50(مكبس قص هيدروليكي 

 28 000 طن )150(كيل هيدروليكي مكبس تش

 3 500 مقص 

 10 000 قوالب قص مختلفة 

 15 000 قوالب تشكيل مختلفة 

 1 000 ) مساعدةعدد وأدوات

 72 500 المجموع

 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث 504

 .  دينار2 000تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 
 

 ئط النقل وسا604

 0دينار) 10 000( تقدر كلفتها بحوالي افترض شراء سيارة نقل متوسطة
  

  القوى العاملة واألجور السنوية704

 العدد الوظيفة
 الراتب الشهري

 دينار
 دينار التكلفة السنوية

 3 600 300 1 صاحب المشروع/مدير عام

 2 100 175 1 محاسب

 2 100 175 1 مسؤول تسويق 

 1500 125 1 باعة واستقبالسكرتارية وط

 3 000 250 1 مهندس ميكانيك  / إنتاجمدير 

 3 600 150 2 عامل فني

 3 600 100 3     امل عادي   ع

 19 500  السنوي المجموع
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  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد  8. 4

 
 

 الكمية المادة

 )طن(

 سعر الوحدة

 )دينار(

التكلفة اإلجمالية

 )دينار(

  اكةمن الستانلس ستيل بسم ألواح

 ملم)1 – 0.5(

49.5* 000 2 750 96 

 - تعبئة وتغليف

 

- 000 5 

101 750 المجموع 

 

 %. 7.5تم احتساب نسبة تالف للمواد األولية بواقع * 
 

 الضرورية الخدمات  9. 4

 

 دينار/ التكلفة  البند

 360 المياه

 1 200 الكهرباء

 1 080 وقود

 2 640 عالمجمو
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   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل10. 4

 

تتكون مصاريف التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع 

ومصاريف التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان يصل قيمتها الى          

 .دينار) 2 000(

 

 األولى للسنة /لتشغيل  تكاليف ا 11. 4

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 101 750 المواد األولية 

21 645الرواتب واألجور  

2 640الخدمات الضرورية  

4 200اإليجارات  

2 400مصاريف التسويق  

3 570مصاريف تشغيلية أخرى  

136 205 المجموع   
 

 

 

  رأس المال العامل 12. 4

  واحد، وقد بلغت قيمة هذا البند اإلنتاجية لمدة شهر الدورةلعامل على أساس راس المال ااحتسابتم 

 . دينار11.350
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  كلفة الموجودات الثابتة13. 4

 دينار/التكاليف البند

 3 000 تعديالت بناء

 72 500  والماكيناتالمعدات

 2 000  والمفروشاتاألثاث

 10 000  سيارة نقل

 500 تأمينات مستردة

88 000  المجموع  

 لخص تكاليف المشروع م14. 4

 دينار/ التكاليف  البند

 88 000 كلفة الموجودات الثابتة

 2 000 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

11 350 رأس المال العامل  

101 350 المجموع   

 وسائل التمويل 15. 4

 القيمة البند

 56 350 مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 45 000 ت الثابتةقرض الموجودا

98 796 المجموع   

  برنامج تنفيذ المشروع  16. 4

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختبار الموقع واجراء التعديالت الالزمة علـى           ) 6(يحتاج المشروع الى فترة     

  . وحتى البدء باالنتاجوتوريد الماكينات والمعدات البناء 
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   األسس والفرضيات المالية105
 

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

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

 :يلي 

 .يراداتبشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإل تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

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

 .على األرباح المتحققة% 15 احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. 40 افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

 ات االستنتاج205

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

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته 

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

 :ة التقديرية والتي تبين ما يليالميزاني

و        دينار في السنة األولى للتشغيل ) 6 142(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)13 720( 

، تبلغ قيمة األجور  بما فيهم صاحب المشروعالمعو ين موظفةشرلعسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في السنة )21.645 (لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي والرواتب التي ستدفع 

 . دينار في السنة الخامسة)26.309  (ترتفع الىاألولى 

في السنة الخامسة % 16.7في السنة األولى و % 6.3تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.16.7و  % 10.3للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينارNPV 349 32تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

الدراسة المالية.5  
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 %. IRR 21.1يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.3تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

  .وات سن5تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

يعتبر % 10وزيادة تكاليف التشغيل أ% 10اال انه في حالة تخفيض سعر البيع . جدوى المشروع

 .عتبارالمشروع حساسا وال بد من اخذ ذلك بعين اال

 
 
 

 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -1 

 قائمة التدفقات النقدية -2       

 لعموميةالميزانية ا -3       

  الخالصة والمعايير المالية-4       

المالحق المالية. 6



الموقع المقترح
العاصمة واربد والزرقاء

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

157,500165,375173,644182,326191,442المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

101,750106,838112,179117,788123,678تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,32211,88812,48313,10713,762تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,9205,1665,4245,6965,980تكاليف المصنع التشغيلية

117,992123,892130,086136,590143,420مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
39,50841,48343,55845,73548,022الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,4002,5202,6462,7782,917مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
1,1101,1661,2241,2851,349مصاريف أخرى

18,21318,91419,64920,42221,233مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,1699,1699,1699,1699,169اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

27,78228,48329,21829,99130,802مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
11,72613,00114,33915,74517,220الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة على القرض
7,2269,23811,38713,68416,141الربح قبل الضريبة

1,0841,3861,7082,0532,421الضريبة على األرباح
6,1427,8529,67911,63213,720األرباح الصافية

%64%66%67%69%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
128,694128,548128,249127,773127,095نقطة التعادل (بالدينار)

%66%70%74%78%82نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

3,00025.00120أألبنية
025.000منشآت أخرى
72,50010.007,250معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
9,169المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
11,35011,3500رأس المال العامل المطلوب

101,35056,35045,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الستانلس ستيل



الموقع المقترح
العاصمة واربد والزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
157,500165,375173,644182,326191,442المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
157,500165,375173,644182,326191,442المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
56,350حقوق الملكية

45,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,8718,32113,93919,71425,630الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
101,350160,371173,696187,583202,040217,072مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
88,000مجموع اإلستثمارات

8,479117,992123,892130,086136,590143,420التكاليف التشغيلية المباشرة
18,21318,91419,64920,42221,233إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
4,5003,7632,9522,0601,079الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,0841,3861,7082,0532,421الضريبة

98,479141,789147,954154,396161,125168,153إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,87118,58225,74233,18740,91448,919صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
7,3718,1088,9199,81110,792أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
7,3718,1088,9199,81110,792إجمالي دفعات سداد القرض

2,87111,21117,63424,26931,10438,127رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,8903,6954,5555,4746,456توزيعات األرباح

2,8718,32113,93919,71425,63031,671صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الستانلس ستيل



الموقع المقترح
العاصمة واربد والزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,8718,32113,93919,71425,63031,671النقد

00000المدينون
8,4798,4798,4798,4798,4798,479المخزون

11,35016,80022,41828,19334,10940,150إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
3,000المباني

72,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
88,00088,00088,00088,00088,00088,000إجمالي األصول الثابتة
9,16918,33827,50736,67645,846اإلستهالك التراآمي

88,00078,83169,66260,49351,32442,154القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
101,35097,23193,28089,48685,83382,305مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
7371810889199811107920اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

7371810889199811107920مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

3762929521206021079200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
3762929521206021079200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
56,35056,35056,35056,35056,35056,350رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3,2527,40912,53318,691األرباج المجمعة
3,2524,1575,1246,1587,263الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

56,35059,60263,75968,88375,04182,305مجموع حقوق الملكية
101,35097,23193,28089,48685,83382,305مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.7%13.6%10.8%8.4%6.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.7%15.5%14.1%12.3%10.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.52.93.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الستانلس ستيل



الموقع المقترح

العاصمة واربد والزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%101,3505تكاليف المشروع

%56,3505مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%45,00012القروض

%40%44.4القرض الى التكاليف %

%15%55.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,1427,8529,67911,63213,720صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.4%7.5%6.6%5.6%4.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.7%13.6%10.8%8.4%6.3معدل العائد على اإلستثمار %

%16.7%15.5%14.1%12.3%10.3معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.52.93.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.10.0الديون

128,694128,548128,249127,773127,095نقطة 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 75,671-21,661-31,504-32,34924,89317,437422صافي القيمة الحالية

IRR 9.6-%5.9%2.8%12.1%16.2%18.5%21.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.00.70.80.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

9,805
6.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

128,072

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.2%

13.8%
2.1

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الستانلس ستيل



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.1%معدل العائد الداخلي
NPV32,349صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV24,893صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV17,437صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.1%معدل العائد الداخلي
NPV422صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.8%معدل العائد الداخلي
NPV-31,504صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR5.9%معدل العائد الداخلي
NPV-21,661صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-75,671صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,4790-98,479

12,87121,29518,424

255022,57022,020

357823,90823,331

460625,31424,707
5637114,336113,699

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0108,3270-108,327

12,87121,29518,424

255022,57022,020

357823,90823,331

460625,31424,707
5637118,551117,915

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0118,1750-118,175

12,87121,29518,424

255022,57022,020

357823,90823,331

460625,31424,707
5637122,767122,130



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,4790-98,479

12,87113,42010,549

255014,30113,751

357815,22614,649

460616,19715,591
5637103,180102,543

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

098,4790-98,479

12,8715,5452,674

25506,0325,482

35786,5445,966

46067,0816,475
563792,02591,388

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

099,3270-99,327

13,1587,6744,516

26058,2897,684

36358,9358,299

46679,6128,945
570099,24398,542

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0100,1750-100,175

13,446-5,946-9,391

2660-5,991-6,651

3693-6,039-6,732

4728-6,089-6,816
576484,15083,385




