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

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

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

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

.ارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثم
 

لتقديم أية) 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  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 ٣ 

                                 

  المحتويات

 .١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة  
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع
   ٣. ٢ الموقع العام للمشروع

 .٣ دراسة السوق  
   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
   ٢. ٣ السوقية والطاقة المقترحةالحصة 
   ٣ .٣ والتسويق المنافسة

   ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة
 .٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات
   ٤. ٤ السيارة
   ٥. ٤ االثاث

   ٦. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 
   ٧. ٤ المواد االولية والتكلفة المتوقعة

   ٨. ٤ ات الضروريةالخدم
   ٩. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٣. ٥ رأس المال العامل
   ٤. ٥ تكاليف التشغيل
   ٥,٥ وسائل التمويل

   ٦,٥ األسس والفرضيات المالية
   ٧٠٥ شرات والكشوف الماليةملخص المؤ

   ٨٠٥ المالحق المالية
 
 
 
 



 
 

 ٤ 

 
 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع -١

  األحذية النتاج ملمعات معمل اسم المشروع

 مراكز المحافظات موقع المشروع

 احذية سائل ومعجونملمع  منتجات المشروع

 اشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار ٢٣,٥٤٥ االستثمارالكلي

 % ٢٧,٤ لداخليمعدل العائد ا

 دينار ١٢,٣٨٨ صافي القيمة الحالية

  ١,٥ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 

 

 

 

  انتاج ملمع األحذيةمشروع



 
 

 ٥ 

 

 

 

 
 
  وصف المشروع١. ٢
  

  )المعجون( الورنيش والمشروع عبارة عن معمل صغير النتاج ملمع األحذية بنوعيه السائل 

 مل ٧٥ السائلة سعة لألنواع إسفنجي ذات راس يحتوي على جزء بالستيكيةفي عبوات  معبأة

 وعبوات معدنية

      . والبني والشفاف األسود الدارجة في السوق وهي باأللوان جم ٤٠ سعة األخرى لألنواع

  

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 

 خبرات إلىاج  من الصناعات البسيطة الغير مكلفة والتي ال تحتاألحذيةتعتبر صناعة ملمعات 

 مختصة

 ويمكن تجهيزها بكل  متوفرة في السوق المحلي  األولية علما بان المواد . حجم  استثمار  كبير أو

 : فيما يلي مبررات واهداف المشروع   .يسر وسهولة 

 

 .خلق فرصة استثمارية جديدة -

 .توفير عدد من فرص العمل -

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -

 .تاج المحلي بدال من اإلستيراداحالل اإلن -

 

 

 

 

                               

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

  الموقع العام للمشروع٢. ٣ 

 إمدادات حتى قربه من أو البناء أو متطلبات خاصة من حيث المساحة إلى المشروع جال يحتا

 يتواجد المشروع في منطقة يسهل فيها الحصول على محل أن انه يفضل إال .االوليةالمواد 

 . ويقترح اقامة المشروع في مراكز المحافظات بدل اجره متدني  بالمنتجتجهيز وتعبئة ل

 

 

 

 

 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
 بنوعيها السائل األحذية معمل صغير لتحضير ومزج ملمعات إنشاءيقوم المشروع على فكرة 

 في الموجودة األخرى  ألصنافا  لشكل الها طبقوتعبئتها في العبوات المناسبة  والمعجون

   ومما يجدر ذكره أن األصناف الموجودة في السوق حاليا هي حسب المواصفات . األسواق

 :التالية 

 

  . مل٧٥ملمع سائل معبا في عبوات بالستيكية تحتوي على جزء إسفنجي في مقدمة العبوة سعة ) ١

  .ة  جم لكل عبو٤٠ملمع معجون معبا في عبوات حديدية بوزن ) ٢
 

يتم تغطية حاجة السوق المحلي من ملمعات اإلحذية عن طريق اإلستيراد بشكل رئيس، باإلضافة الى عدد 

 . محدود من المعامل الصغيرة التي يعتقد انها تغطي جزء بسيط من السوق

 

  الف دينار ٢١٩ طن قيمتها بحدود ١٩١ملمعات االحذية     من ٢٠٠٢ بلغت مستوردات االردن لعام 

 محضرات تلميع"  والذي ينص على٣٤٠٥١٠ تاتي مستوردات االردن تحت رقم التعرفة الجمركيةحيث

 -:وعلى النحو التالي " ومعاجين ومحضرات مماثلة لالحذية والجلد

 

 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧ 

 الكمية بالطن القيمة بااللف دينار  السنة
٢٢١ ٥١٥ ١٩٩٧ 

١٧٥ ٢٣٩ ١٩٩٨ 

١٧٢ ٣٦٠ ١٩٩٩ 

١٩٥ ٢٥٢ ٢٠٠٠ 

٧٩ ١١٦ ٢٠٠١ 

١٩١ ٢١٩ ٢٠٠٢ 

 ١٧٢من الجدول السابق يتبين بان معدل اإلستيراد من هذا البند خالل السنوات السابقة  بلغ حوالي 

 .طن
 

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
 
 حيث واأللوان األنواعمختلف  عبوة يوميا من ٥٠٠ يقترح تنفيذ المشروع بطاقة انتاجية قصوى تبلغ  

 . على ذكره الحقاوسنأتي سيتم تجميعه محليا آلي  نصفن خالل خطستتم عمليات التعبئة م

 

 أيام عدد أن عبوة سنويا على اعتبار ألف) ١٤٤ (لمشروع ستكون بحدود اوعليه فان طاقة 

 . يوما ٢٨٨العمل في السنة 

، كما تم افتراض زيادة   األولى في السنه %٦٠ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة يبدا المشروع أنيتوقع 

 .سنويا% ٥في كميات اإلنتاج بنسبة 
   

 تدرج اإلنتاج السنوي المتوقع للمشروع
 

عبوة/كميات اإلنتاج  %استغالل الطاقة اإلنتاجيةالسنة
 ٨٦,٤٠٠ %٦٠ األولى

 ٩٠,٧٢٠ %٦٣ الثانية

 ٩٥,٢٥٦ %٦٦ الثالثة

١٠٠,٠١٨ %٧٠ الرابعة

١٠٥,٠١٩ %٧٣ الخامسة

 



 
 

 ٨ 

 والتسويق المنافسة  ٣٠٣
 

  المنافسة والتي هي في األصنافلدى استعراض األنواع المتواجدة في السوق المحلي من  

 :عمومها مستورده  نالحظ ما يلي 

  الملمعات السائلة :أوال

 .متدني الجودة للعبوة الواحدة  فلس ٥٠٠األصناف الصينية تباع بسعر 

  .جودةعادي ال  للعبوة الواحدة  دينار ١األصناف السورية تباع بسعر 

  .عالي الجودة  للعبوة الواحدة  دينار ١,٢٥ األصناف األوروبية تباع بسعر

 .وجودته متواضعة فلس ٧٥٠ ماركة الغزال يباع بسعر أردنيويوجد كذلك صنف 

 

 

  ) المعاجين( الورنيش ملمعات: ثانيا

 .  للعبوة الواحدة وجودتها متدنية فلس ٢٥٠األصناف الصينية تباع بسعر 

 .  للعبوة الواحدة وجودتها عادية فلس ٥٠٠ السورية تباع بسعر األصناف

 .  للعبوة الواحدة وجودتها عالية فلس ٨٥٠ األصناف األوروبية تباع بسعر

 ذات األصـناف  وحتى يتمكن المشروع من المنافسة وتقديم البدائل المحلية فانه يقترح أن يـتم إنتـاج    

ة سوقية جيده وتقديم بديل محلي منافس فـي الجـودة            وذلك بغرض الحصول على حص     العالية   الجودة

 .والسعر 

  حمالت تسويقية وترويجية ضخمةإلى بسيطة وال تحتاج األصنافعلما بان عمليات التسويق لمثل هذه 

  جيده يتم توزيعها على منافذ البيع بغرض تعريف المستهلكين بأشكال يتم تصميم بوسترات أنويكفي 

  .خصم تجاري مناسبحقا ترويج المنتج عن طريق منح  يتم الأنعلى بالمنتج 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩ 

  المتوقعةاإليرادات  البيعأسعار ٤٠٣
 

 :حسب التصنيف السابق الذكر على النحو التالي  )بالجملة (لمنتجات المشروعتم اعتماد اسعار البيع 

 . فلس٧٥٠ بسعر أولملمع سائل نخب  -

  . فلس٥٠٠ بسعر أولملمع معجون نخب  -

 من انتاجه السنوي النتاج الملمعات  % ٧٠واج االنواع السائلة فان المشروع سيوجة  ونظرا لر

 .النتاج الورنيش % ٣٠السائلة و 

 االيرادات المتوقعة للمشروع خالل الخمس سنوات القادمه بناءا على اسعار السوق وعليه فان 

 -:السابقة وتقديرات حجم االنتاج ستكون على النحو التالي 

د العبوات    عد السنة

 سائل

عدد العبوات  

 ورنيش

 االيرادات بالدينار

 سائل 

االيرادات بالدينار

 ورنيش 

  اجمالي االيرادات

  بالدينار

 ٥٨,٣٢٠ ١٢,٩٦٠ ٤٥,٣٦٠ ٢٥,٩٢٠ ٦٠,٤٨٠ االولى 

 ٦١,٢٣٦ ١٣,٦٠٨ ٤٧,٦٢٨ ٢٧,٢١٦ ٦٣,٥٠٤ الثانية

 ٦٤,٢٩٧ ١٣,٢٨٨ ٥٠,٠٠٩ ٢٨,٥٧٧ ٦٦,٦٧٩ الثالثة

 ٦٧,٥١٣ ١٥,٠٠٣ ٥٢,٥١٠ ٣٠,٠٠٥ ٧٠,٠١٣ ابعةالر

 ٧٠,٨٨٧ ١٥,٧٥٢ ٥٥,١٣٥ ٣١,٥٠٥ ٧٣,٥١٣ الخامسة

 

 
 

  

 
 

 -:المشروع  موقع ١٠٤
 من السهل علـى      الخدمات الضرورية و   هو مراكز المحافظات حيث تتوفر    ان الموقع المقترح للمشروع     

ممـا يعطـي    إيجار سنوي متـدني  ببدل   صاحب المشروع استئجار مبنى أو مجموعة مخازن متالصقة       

 .فرصة لتقليل الكلف التشغيلية وزيادة ربحية المشروع 
 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٠ 

 

 -: البناء ٢٠٤ 
 بنـاء   أي المشـروع فـي      إقامـة  خاصة ويمكن    أبنية أو مساحة كبيرة    إلىال يحتاج المشروع    

 تلبي احتياجـات صـالة اإلنتـاج ،المسـتودعات،           متر مربع  ٣٠٠ بمساحة ال تقل عن      مستأجر

 الشهري لمثل هذا البناء في منطقة       اإليجار يبلغ بدل    أن ويتوقع   .تب بسيطة وخدمات للعمال   ومكا

  . دينار٣٥٠ سحاب بحدود

 

 -:المعدات كلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
 

 وكيفية تصـنيعها وذلـك      إنتاجها المنوي   األنواع مكونات كل من     إيضاح يتم   أن أواللعل من المفيد    

 بغرض 

   .بناء فكرة اشمل عن المشروع

  إضافة ألوانيتكون الملمع السائل من راتنجات وصبغات خاصة لها خاصية الذوبان في الماء ومثبت 

  من خالل خالطة صغيرة لتكون بعد ذلك جاهزة  ماء حيث يتم مزج هذه المكونات دفعة واحدةال إلى

  ولتحقيق اعلى درجات الجوده فان الموادنهائي  لالستخدام الالمعدةللتعبئة في العبوات البالستيكية 

ومما يجـدر   . مثبتات الوان   %١٠اصباغ و   %١٠ماء و   %٦٠راتنجات و   %٢٠سيتم خلطها بنسبة    

 ذكره 

 .   دنانير ٣ان تكلفة الكيلو واحد من هذا الخليط يبلغ في المعدل بحدود 

 

  مالئةشمع وصبغات وموادالمادة  فهي تتكون من )الورنيش (بشكل معجون بخصوص الملمعات أما

 أوال الشمع   إذابة حيث يتم    ألوان ومثبتات    كربونات الكالسيوم بغرض اعطاء وزن وحجم للخليط         مثل

مع المواد المالئة  ثم خلطها بشكل جيد وهـي فـي              الصبغات إليهمن خالل وسط ساخن ثم يضاف       

 حيث تجـف بعـد ذلـك    وإغالقهابة  الحالة السائلة ومن ثم يتم تعبئتها في العبوات المعدنية المطلو  

 .بشكل طبيعي تلقائيا ضمن حرارة الجو العادية 

 

 

 

 



 
 

 ١١ 

 %٤٠شمع و% ٤٠ولتحقيق درجة عالية من الجوده ايضا فان خلطة المواد ستكون بنسبة

  وصبغات حيث يبلغ معدل تكلفة الكيلوجرام الواحد من هذا الخليط الوانمثبتات% ٢٠مواد مالئة و 

  المواد الداخلة في الصناعة متوفرة في السوق المحلي بوفرة أنومما يجدر ذكره  . دنانير٣بحدود 

 يمكن الحصول عليها من المصانع المحلية  العبوات البالستيكية والحديدية المستخدمة أنكما  

  فلس للعبوات١٥٠ فلس للعبوات البالستيكية و ١٠٠ بسعر أيضا عن طريق عقود توريد سنوية

  .الحديدية

 
 

 :در تكلفة التجهيزات والمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل كمايليتق

 

دينا/التكلفة العدددينار/تكلفة الوحدةاألجهزة
 ٢,٠٠٠ ١ ٢,٠٠٠ لتر٢٠٠كهربائي سعةمزود بسخانخالط 

 ٧,٠٠٠ ١ ٧,٠٠٠  محلي   منشاآلي خط تعبئة نصف 

 ٩,٠٠٠ المجموع

 
 

 السيارة٤٠٤
 . دينار٨,٠٠٠مشروع بسيارة نقل صغيرة ، قدرت كلفتها بمبلغ تتمثل احتياجات ال

 

 األثاث ٥٠٤
يتمثل باحتياجات اإلدارة من األثاث والتجهيزات المكتبية المختلفة ولوازم العمال، وقد قدرت كلف 

 . دينار١,٠٠٠هذا البند بمبلغ 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 ١٢ 

 
 القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤

 
 

  دينار/السنويالراتب  دينار/ريالراتب الشه العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ راتب مالك المشروع
 ٣,٠٠٠ ١٢٥٠ كيميائي 

 ١,٨٠٠ ١١٥٠ عامل فني 
 ٣,٦٠٠ ٣١٠٠ عامل عادي 

 ٢,١٠٠ ١١٧٥ موزعسائق و 
 ١٤,١٠٠ المجموع

 
 

 
 

 - : المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٧٠٤
 

 دينار/ تكلفة ال دينار/السعر للوحدة  الكمية المادة

  ٣١٣,٦٠٨كغم٤,٥٣٦مواد خام للملمع السائل

  ٣,١١٠ ٣ كغم١,٠٣٧  مواد خام للورنيش

  ٦,٠٤٨ ٦٠,٤٨٠٠,١٠٠عبوات بالستيكية

  ٣,٨٨٨  ٠,١٥٠ ٢٥,٩٢٠ عبوات حديدية

  ١,٠٠٠   مواد تغليف 

  ٢٧,٦٥٥ المجموع
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣ 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٢٠٠  مياه وكهرباء
 ٩٦٠وقود

 ٢,١٦٠المجموع
 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٩٠٤
 

 تقدر الفترة الزمنية المطلوبة لتجهيز المعمل بالجهاز االلي الالزم وبدء االنتاج بحدود 

 .اشهر يتضمن ذلك تجهيز المواد الخام والعبوات الالزمة  ) ٤( 

 

 

 

 المشروع تكاليف ملخص ١٠٥
  

 دينار / التكاليف البند
 ٢,٠٠٠ لتر٢٠٠كهربائي سعة مزود بسخان خالط 

 ٧,٠٠٠  آليخط تعبئة نصف 

 ٨,٠٠٠ سيارة توزيع 

 ١,٠٠٠  أثاث

 ٢٠٠ تأمينات مستردة

 ١٨,٢٠٠  الثابتةاألصول إجمالي

 ١,٠٠٠  تأسيسمصاريف 

 ٤,٣٤٥  عامل رأسمال

 ٢٣,٥٤٥  كلفة المشروع إجمالي
 
 

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٤ 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

وقد قدرت . التسجيل ومصاريف متفرقة اخرى رسوم  تم احتساب مصاريف التأسيس باعتبار

 . دينار١,٠٠٠قيمتها بمبلغ 
 

 :راس المال العامل  ٣٠٥
 

 ذا البندوقد بلغت قيمة ه. دورة انتاجية مدتها شهر واحد راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 . دينار٤,٣٤٥
 

  : تكاليف التشغيل ٤٠٥
 
 

دينار/ التكاليف   البند

 تكاليف المواد األولية ٢٧,٦٥٥
رواتب واجور ١٥,٦٥١

الخدمات الضرورية ٢,١٦٠

مصاريف التسويق ٧٢٠

ايجار ٤,٢٠٠

اخرى ١,٧٥٠

 المجموع ٥٢,١٣٦
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٥ 

 

 وسائل التمويل ٥٠٥  
 

 دينار/القيمة البند

 ١٣,٥٤٥مساهمة صاحب المشروع/ أس المال ر

 ١٠,٠٠٠الموجودات الثابتةقرض 

 ٢٣,٥٤٥ المجموع

 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥ 
 مؤسسـات التمويـل     إحدى إلىفي بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض            

ت المقبـول بهـا مـن جهـة        تتراوح عادة الضمانا  .  من كلفة الموجودات الثابتة       جزء لتمويل  

 الكفالة الشخصية لصـاحب المشـروع أو        إلى باإلضافةالتمويل الخاصة بين الضمانات العقارية      

 مختلف أنواع الرهونات سواء علـى  إلى باإلضافةالكفالة الشخصية ألثنين من موظفي الحكومة   

  االرض المشروع أوتماكينا

 

 راس المـال    جزء من     على قرض لتغطية   مر المستث افتراض حصول  إلغراض هذه الدراسة تم       

 إجـراء تم  %١٠ة يسدد عل سنتين بأقساط متساوية وبمعدل فائد  دينار ١٠,٠٠٠العامل بمبلغ  

  -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتماد المالي للمشروع لمدة خمس سنوات التحليل
 

 الخام ستكون نقدية  ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد إيرادات أنتم افتراض  -

  لإليرادات المفترضة الزيادة المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع أنتم افتراض  -

 %٥ السنوية تزداد بمعدل سنوي هو األجور أنتم افتراض  -

 %١٥ المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها أناعتبر  -

 %١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -

 

 



 
 

 ١٦ 

 

 

 :اإلستنتاجات   ٧٠٥
  

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع              

كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على        . يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمسة القادمة       

مرفق كذلك بهذه الدراسـة     . ستوى التوقعات الوفاء التزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لم       

 -:والخسائر والتدفق النقدي والميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي  األرباححساب 
 

  دينار في السنة األولى للتشـغيل و        ٢,٣٢٤  يحقق المشروع ربحاً صافي يتراوح بين        أنيتوقع   

 . دينار في السنة الخامسة ٤,٨٧٣

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي سـتدفع  .  موظفين وعماللسبعة سيوفر المشروع فرص عمل  

 األولـى    دينار فـي السـنة      ١٥,٦٥١ لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي       

 .دينار في السنة الخامسة ١٩,٠٢٤   إلىترتفع 

 فـي السـنة   % ٣١,٢و  في السنة األولـى     %  ١٠,٥تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        

 % .٣١,٢ و % ١٦,٨ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . الخامسة للتشغيل التجاري

 . دينار١٢,٣٨٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  

 %.٢٧,٤ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  

 ١,٥  االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  

 . سنوات ٤  للمشروع تبلغ فترة االسترداد 

في حالة انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين                

 من الحد األدنى الالزم للحكـم       أعلىوتبقى المعايير المالية    " يبقى المشروع مجديا  % ٢٠و  % ٥

و % ١٠ بنسـبة    اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشـغيل        . على جدوى المشروع  

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق علـى          %١٠او تخفيض اسعار البيع بنسبة      % ٢٠

 .تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيع

 

 

 



 
 

 ١٧ 

 
 

  حساب األرباح والخسائر )١

  التدفق النقدي )٢

  التقديريةة الميزاني)٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية) ٤

 

مالحق الدراسة. ٨٠٥



الموقع المقترح
سحاب

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

58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

27,65529,03830,49032,01433,615تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3003,4653,6383,8204,011تكاليف المصنع التشغيلية

40,27942,29344,40846,62848,959مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,04118,94319,89020,88521,929الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
490515540567596مصاريف أخرى

11,85712,24012,64213,06413,507مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2492,2492,2492,2492,249اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,30614,68915,09115,51315,956مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,7354,2544,7995,3715,972الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,7353,4184,1434,9145,733الربح قبل الضريبة

410513621737860الضريبة على األرباح
2,3242,9053,5224,1774,873األرباح الصافية

%73%74%76%78%79نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 49,48050,18850,90551,62952,357نقطة التعادل

%74%76%79%82%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,00010.00900معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,249المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,3454,3450رأس المال العامل المطلوب

23,54513,54510,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

اسم المشروع
ملمع احذية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,545حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0403,1254,1144,9965,756الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,54560,36064,36168,41272,50976,645مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
18,200مجموع اإلستثمارات

2,30540,27942,29344,40846,62848,959التكاليف التشغيلية المباشرة
11,85712,24012,64213,06413,507إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
410513621737860الضريبة

21,50553,54655,88258,32760,88763,566إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0406,8148,47910,08511,62213,079صافي 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

2,0405,1766,6778,1039,44210,680رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,0512,5633,1073,6854,300توزيعات األرباح

2,0403,1254,1144,9965,7566,381صافي النقد بعد التوزيعات

اسم المشروع
ملمع احذية

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)



الميزانية التقديرية (بالدينار)

الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0403,1254,1144,9965,7566,381النقد

00000المدينون
2,3052,3052,3052,3052,3052,305المخزون

4,3455,4296,4197,3008,0618,685إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

9,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
18,20018,20018,20018,20018,20018,200إجمالي األصول الثابتة
2,2494,4996,7488,99711,247اإلستهالك التراآمي

18,20015,95113,70111,4529,2036,953القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,54522,18020,72019,15317,46415,639مجموع 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
13,54513,54513,54513,54513,54513,545رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2736151,0301,521األرباج المجمعة
273342414491573الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,54513,81814,16014,57415,06615,639مجموع حقوق الملكية
23,54522,18020,72019,15317,46415,639مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.2%23.9%18.4%14.0%10.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.2%27.7%24.2%20.5%16.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.23.33.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

اسم المشروع
ملمع احذية



الموقع المقترح

سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

23,545تكاليف المشروع
معدل نمو
) %5المبيعات

اصحاب المشروع / 13,545مساهمة صاحب
معدل نمو
%5التكاليف

10,000القروض
معامل
%12الخصم

%42.5القرض الى التكاليف %
نسبة

%75التوزيعات

%57.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%
معدل

%15الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
المعدلالخامسة

2,3242,9053,5224,1774,8733,560صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %6.4%8.1%7.3%6.4%5.6%4.7الربح قبل الضريبة

%19.6%31.2%23.9%18.4%14.0%10.5معدل العائد على اإلستثمار %

%24.1%31.2%27.7%24.2%20.5%16.8معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.23.33.4NA2.6الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.00.3الديون

49,48050,18850,90551,62952,35750,912نقطة 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 28,765-8,189-10,953-12,38810,6328,876717صافي القيمة الحالية

IRR 1.7%2.2-%12.9%21.6%24.3%27.4معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.2-1.51.41.31.00.50.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

اسم المشروع

ملمع احذية

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.4%معدل العائد الداخلي

NPV12,388صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,632صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.6%معدل العائد الداخلي

NPV8,876صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.9%معدل العائد الداخلي

NPV717صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-2.2%معدل العائد الداخلي

NPV-10,953صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR1.7%معدل العائد الداخلي

NPV-8,189صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-28,765صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5050-21,505

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523126,96226,730

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,6550-23,655

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523127,65727,426

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8060-25,806

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523128,35228,121



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5050-21,505

12,0403,2681,228

22003,6413,442

32104,0333,824

42204,4454,225

523123,09822,867

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,5050-21,505

12,040352-1,688

2200580380

3210819609

42201,070849

523119,23519,003

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,7350-21,735

12,244970-1,274

22201,2501,030

32311,5431,313

42421,8521,609

525421,23620,981

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,9660-21,966

12,448-4,243-6,691

2240-4,203-4,443

3252-4,162-4,413

4264-4,118-4,382

527715,50915,232



الموقع المقترح
سحاب

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

58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

27,65529,03830,49032,01433,615تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,3003,4653,6383,8204,011تكاليف المصنع التشغيلية

40,27942,29344,40846,62848,959مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
18,04118,94319,89020,88521,929الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
490515540567596مصاريف أخرى

11,85712,24012,64213,06413,507مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2492,2492,2492,2492,249اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,30614,68915,09115,51315,956مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,7354,2544,7995,3715,972الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,7353,4184,1434,9145,733الربح قبل الضريبة

410513621737860الضريبة على األرباح
2,3242,9053,5224,1774,873األرباح الصافية

%73%74%76%78%79نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 49,48050,18850,90551,62952,357نقطة التعادل

%74%76%79%82%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,00010.00900معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,249المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,3454,3450رأس المال العامل المطلوب

23,54513,54510,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

اسم المشروع
ملمع احذية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)



الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
58,32061,23664,29867,51370,888المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,545حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,0403,1254,1144,9965,756الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,54560,36064,36168,41272,50976,645مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
18,200مجموع اإلستثمارات

2,30540,27942,29344,40846,62848,959التكاليف التشغيلية المباشرة
11,85712,24012,64213,06413,507إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
410513621737860الضريبة

21,50553,54655,88258,32760,88763,566إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0406,8148,47910,08511,62213,079صافي 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

2,0405,1766,6778,1039,44210,680رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,0512,5633,1073,6854,300توزيعات األرباح

2,0403,1254,1144,9965,7566,381صافي النقد بعد التوزيعات

اسم المشروع
ملمع احذية

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)



0

0

0
0



الميزانية التقديرية (بالدينار)

الموقع المقترح
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0403,1254,1144,9965,7566,381النقد

00000المدينون
2,3052,3052,3052,3052,3052,305المخزون

4,3455,4296,4197,3008,0618,685إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

9,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
18,20018,20018,20018,20018,20018,200إجمالي األصول الثابتة
2,2494,4996,7488,99711,247اإلستهالك التراآمي

18,20015,95113,70111,4529,2036,953القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,54522,18020,72019,15317,46415,639مجموع 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
13,54513,54513,54513,54513,54513,545رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2736151,0301,521األرباج المجمعة
273342414491573الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,54513,81814,16014,57415,06615,639مجموع حقوق الملكية
23,54522,18020,72019,15317,46415,639مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.2%23.9%18.4%14.0%10.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.2%27.7%24.2%20.5%16.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.03.23.33.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

اسم المشروع
ملمع احذية



الموقع المقترح

سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

23,545تكاليف المشروع
معدل نمو
) %5المبيعات

اصحاب المشروع / 13,545مساهمة صاحب
معدل نمو
%5التكاليف

10,000القروض
معامل
%12الخصم

%42.5القرض الى التكاليف %
نسبة

%75التوزيعات

%57.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%
معدل

%15الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
المعدلالخامسة

2,3242,9053,5224,1774,8733,560صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %6.4%8.1%7.3%6.4%5.6%4.7الربح قبل الضريبة

%19.6%31.2%23.9%18.4%14.0%10.5معدل العائد على اإلستثمار %

%24.1%31.2%27.7%24.2%20.5%16.8معدل العائد على حقوق الملكية %

3.03.23.33.4NA2.6الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.00.3الديون

49,48050,18850,90551,62952,35750,912نقطة 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 28,765-8,189-10,953-12,38810,6328,876717صافي القيمة الحالية

IRR 1.7%2.2-%12.9%21.6%24.3%27.4معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 0.2-1.51.41.31.00.50.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

اسم المشروع

ملمع احذية

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.4%معدل العائد الداخلي

NPV12,388صافي القيمة الحالية

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

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.3%معدل العائد الداخلي

NPV10,632صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.6%معدل العائد الداخلي

NPV8,876صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR12.9%معدل العائد الداخلي

NPV717صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-2.2%معدل العائد الداخلي

NPV-10,953صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR1.7%معدل العائد الداخلي

NPV-8,189صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-28,765صافي القيمة الحالية
B/C-0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5050-21,505

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523126,96226,730

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,6550-23,655

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523127,65727,426

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,8060-25,806

12,0406,1844,144

22006,7036,503

32107,2487,039

42207,8217,601

523128,35228,121



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,5050-21,505

12,0403,2681,228

22003,6413,442

32104,0333,824

42204,4454,225

523123,09822,867

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,5050-21,505

12,040352-1,688

2200580380

3210819609

42201,070849

523119,23519,003

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,7350-21,735

12,244970-1,274

22201,2501,030

32311,5431,313

42421,8521,609

525421,23620,981

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,9660-21,966

12,448-4,243-6,691

2240-4,203-4,443

3252-4,162-4,413

4264-4,118-4,382

527715,50915,232
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