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

ب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغل      ) 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

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

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

قديم أيةلت) 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 (
 



 

 :المحتويات

 ملخص المشروع .١

 المقدمة   .٢

  المشروعوصف ١٠٢

  مبررات المشروع٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع   ٣٠٣

 الطاقة االنتاجية للمشروع وحصته من السوق  ٤٠٣

 سويق وأسعار البيعالمنافسة والت ٥٠٣

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤ 

  البناء٢٠٤ 

 عملية التصنيع ٣٠٤

 المعدات واألجهزة ٤٠٤

  والتجهيزاتاألثاث ٥٠٤

  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤

 األولية  المواد ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

 شروعامج تنفيذ المن بر١٠. ٤

 الدراسة المالية .٥

  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 تكاليف المشروع٤٠٥ 

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥

المالحق المالية . ٦



 ١

 

 مشروع إنتاج علب االيروسول 
“Aerosol Cans” 

  
 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع ."Aerosol Cans“نتاج علب االيروسول إ

 موقع المشروع   أو الزرقاء –عمان / سحاب

 - مـم    ٤٠علب االيروسول ذات األقطار المعتمـدة عالميـاً         

 مم المطبوعة لتعبئة السوائل مثـل       ٦٥ – مم   ٥٧ – مم   ٥٢

ملطف الجو وملمعات نباتات الزينة ومواد قاتلـة للحشـرات          

 .الخ … (Spry)والدهانات 

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة  افراد ٩

 االستثمار الكلي   دينار٢٢٨,٧٦٤

 صافي القيمة الحالية   دينار٦٠,٩٤٢

 معدل العائد الداخلي  %١٩,٥

القيمة الحاليـة لإليـرادات علـى        ١,٣

 االستثمار 

 فترة االسترداد   سنوات٥

 

 

 



 ٢

 

 

 

    وصف المشروع١٠٢
 

 تحسناً ملحوظـاً حيـث      ٢٠٠٢اد األردني خالل السنوات الماضية وخاصة خالل العام         حقق االقتص 

تضاعف معدل نمو القيمة المضافة للناتج الصناعي وساهم هذا الناتج بحوالي ثلـث معـدل النمـو     

 إضافة إلى ما تقوم به الحكومة من إجراءات لتحفيـز االسـتثمار فـي               ٢٠٠٢الحقيقي خالل العام    

النهوض باالقتصاد الوطني وإرساء دعائم أسس قوية ومستدامة للتنمية مما عزز           جميع القطاعات و  

من زيادة حجم االستثمار سواء المحلي أو األجنبي في مختلف القطاعات وثم إنشاء صناعات جديدة               

 .لم تكن موجودة في السابق ويتوقع أن يشهد األردن إنشاء مزيد من الصناعات لمختلف المنتجات

 

 (Aerosol Cans Body)ع المقترح إلى إنشاء مصنع إلنتاج أجسام علـب االيروسـول   يهدف المشرو

 (Body – Bottom – Top)المطبوعة المكونة من االسطوانة والقاعدة والقطعـة المعدنيـة العلويـة    

وتوفيرها للمصانع التي تقوم بتعبئة علب االيروسول بالمواد المختلفة مثل معطـر الجـو وملمـع                

ثاث والمواد القاتلة للحشرات والدهان أو أي استعماالت أخرى تحتاج لهذا النوع مـن              النباتات واأل 

العلب بسعر مناسب وفي أي وقت، سيما أن هنالك طلب متنامي على هـذه العلـب وذلـك لتعـدد                    

الصناعات التي تقوم بإنتاج المواد التي يتم تعبئتها بمثل المنتج موضوع البحـث إضـافة إلـى أن                  

بيرة يتم استيرادها من الخارج إضافة إلى أن هنالك إمكانية للتصدير وخاصة لبعض             هنالك كميات ك  

  .الدول العربية

 

 (Top) والجزء العلوي    (Bottom)المصنع المقترح سيقوم بتصنيع جسم العلبة فقط اما قاعدة العلبة           

 .فسيتم استيراده جاهزاً حيث يتم كبسه مع العلب بواسطة مكبس لهذه الغاية

 

    مبررات المشروع   ٢٠٢

 

هنالك طلب قائم ويتوقع له باالزدياد على علب االيروسول لتعبئة مختلف المواد سواء التجميل               -١

 .أو المبيدات الحشرية أو تعبئة مواد كيماوية الستعماالت صناعية وللصيانة

 الحقاً  ال زال األردن يستورد كميات كبيرة من هذه العلب كما أن حجم اإلنتاج المحلي كما سيرد                -٢

 .ال يغطي كامل الطلب المحلي

 .   خلق فرص عمل استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدة -٣

 . أصحاب المشروع/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٤

المقدمة .٢



 ٣

 

     الموقع العام للمشروع ٣٠٢

 

منـاطق  سحاب أو في أي مـن ال      / يفضل إقامة المشروع في مدينة الملك عبد اهللا الثاني الصناعية         

المرخصة إلقامة صناعات في عمان أو ضواحيها أو في منطقة الزرقاء وضواحيها، وذلك لتركـز               

 .المصانع التي تحتاج لمثل هذه العلب لتعبئة منتجاتها بهذه المناطق مما يقلل من التكاليف

 

   

 

 

     وصف المنتج١٠٣    

 

طبوعة المكونة مـن جسـم العلبـة        سيقوم المشروع المقترح بإنتاج وتصنيع علب االيروسول الم       

(Body)  وقاعدة العلب (Bottom) والجزء العلوي من العلبة (Top) حيث يتم تشكيل الجسم من مادة 

 ويتم استيراد القاعدة والجزء العلوي مصنعة حيـث  (Electrolytic Tinplate Sheet)الصاج المقصدر 

والغطاء البالستيكي يتم توفيره من قبل معبئي        (Valve)يتم كبسها وتثبيتها بجسم العلبة، أما الصمام        

كما أن عملية الطباعة    . مثل هذه العلب في مصانعهم وذلك إلغالق وتجهيز العلبة بعد عملية التعبئة           

ستتم من خالل المصانع التي تملك مطبعة لهذا النوع من االنتاج مثل الشركة الوطنية للتعليب اذ أن                 

د للمنتج موضوع البحث غير ذي جدوى اذ أن كلفة المطبعة           شراء مطبعة مخصصة لخط انتاج واح     

 .الف دينار) ٦٥٠ – ٤٠٠(الواحدة ما بين 

     

      الطلب الحالي ٢٠٣

 

يعتبر القطاع الصناعي في مجال إنتاج العطور ومواد التجميل والمذيبات وملمعات نباتـات الزينـة               

وبعـض  ) قاتل الحشرات (يدات الحشرية   واألثاث وملطفات الجو ومزيل العرق وسبري الشعر والمب       

 .الخ من أهم مستهلكي علب االيروسول وذلك لتعبئة منتجاتهم… منتجي الدهان بعلب النفث

 

وحسب المعلومات التي أمكن الحصول عليها من غرفة صناعة األردن من بيان التصنيف الصناعي              

صناعية تقوم باستخدام علـب      منشأه   ١٣حسب النشاط اإلنتاجي تبين انه يوجد في األردن حوالي          

االيروسول لتعبئة منتجاتها ولدى االتصال بعدد من هذه المنشات لبيان حجم استهالكهم من علـب               

اضافة الى أن   ). ١(االيروسول فقد تبين أن حجم االستهالك التقريبي كما هو موضح بالجدول رقم             

 دراسة السوق.٣



 ٤

االيروسـول تبـين أن ثالثـة       بعض المصانع التي تم االتصال بها لالستفسار هل يستهلكون علب           

 . مصانع بصدد شراء خطوط لتعبئة منتجاتها بعلب االيروسول

 

 )١(جدول رقم 

 

/ حجم االستهالك المقدر من علب االيروسول المنتج

 االلف عبوة 

العطور ومواد التجميل وملطف الجو ومزيل 

 العرق وسبري الشعر ومزيل الروائح

٢,٠٠٠ 

 ٢٥٠ .ومنظف لألسطحملمع األثاث ونباتات الزينة 

 ٢,٥٠٠ )قاتل الحشرات(المبيدات الحشرية 

 ١٥٠ المذيبات والمزيالت الكيماوية والزيوت الخفيفة

 ٥ استعماالت أخرى وتعبئة أنواع الدهان والتلوين

 ٤,٩٥٠ المجموع

 

 يتم تغطية حاجة السوق المحلي من مختلف اقيسة علب االيروسول عن طريق اإلنتـاج المحلـي                

ستيراد، ومن ناحية اإلنتاج المحلي فهنالك شركة صناعية واحدة تقوم بتصنيع أجسـام علـب               واال

االيروسول ولدى زيارة هذه الشركة ونتيجة للمعلومات التي أمكن الحصول عليها من مـدير عـام                

مليون علبة سنوياً من    ) ٥(الشركة تبين أن حجم استهالك األردن من علب االيروسول يقدر حوالي            

  وان هذه الشـركة تقـوم بإنتـاج علـب            - وهذا الرقم مطابق للتقديرات اعاله       – االقيسة   مختلف

كما تبين أن الطاقة العملية لخط إنتـاج        .  مم فقط  ٦٥ – مم   ٥٧ – مم   ٥٢) قطر(االيروسول قياس   

 ٨مليون علبة سنوياً من مختلف االقيسة اعـاله بواقـع           ) ٢(علب االيروسول الذي تملكه حوالي      

 .سنة/  يوم٣٠٠/ ساعات عمل

 

اال أن خط االنتاج الذي تملكه هذه الشركة قديم، كما تبين من المعلومات التي امكن الحصول عليها                 

من بعض اصحاب المصانع التي تستخدم علب االيروسول لتعبئة منتجاتها أن هنالك عيوب في انتاج 

من هذه الشركة ويقومون هذه الشركة من علب االيروسول مما يؤدي الى عدم وجود رغبة الشراء            

 .باستيراد علب االيروسول من السعودية او تركيا او بعض الدول األوروبية باسعار عالية

 

أما من ناحية المستوردات، فقد بينت معلومات دائرة اإلحصاءات العامة أن علب االيروسول تقـع               

وان كانـت تـدار      (والذي ينص على أجهزة ميكانيكية    ) ٨٤٢٤(ضمن بندي التعرفة الجمركية رقم      

لرش ونثر ونفث السوائل أو المساحيق، أجهزة إطفاء الحرائق وان كانت معبأة، مسدسـات              ) باليد



 ٥

الذي ينص على مسدسات رش وأجهزة مماثلة،       ) ٨٤٢٤٢٠٩٠٠(رش وأجهزة مماثلة، والبند رقم      

دات يبـين قيمـة وكميـة المسـتور       ) ٢(والجدول رقـم    . عدا المعدة لالستعمال الطبي والزراعي    

القيمـة   (٢٠٠٢ – ٢٠٠٠والصادرات والمعاد تصديره والصافي من البنـدين أعـاله للسـنوات            

 ).كغم/دينار والكمية/سيف

 

 )٢(جدول رقم 

 

 كغم : دينار     الكمية :    القيمة )٨٤٢٤(بند التعرفة الجمركية رقم 

 السنة الصافي المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية ةالقيم الكمية القيمة

٣٣٩٢٦٠ ٢٢٨١٣٦٣ ١٠٦٤٠١ ٦٤٥٥١٨ ٢٧٨٨٩٠ ٥٤٤٩٥٠ ٧٢٤٥٥١ ٢٠٠٠٢٩٨١٣٧١ 

٤١٧٣٠٣ ١٥٩٤١٩١ ٥٦٢٨٨ ٤٦١٠٢٤ ٢٤٦٨٤١ ٨٨٤٣١٣ ٧٢٠٤٣٢ ٢٠٠١٢٩٣٩٥٢٨ 

٦٢٥٢٨ ١٧٦٥٣٠٧ ٣٨٧٩١ ٢٦٠٠٠٠ ٤١٤٣٨٦ ٦١١٢٨٤ ٥١٥٧٠٥ ٢٠٠٢٢٦٣٦٥٩١ 

 

 

 كغم: دينار     الكمية :            القيمة )٨٤٢٤٢٠٩٠٠(بند التعرفة الجمركية رقم 

 السنة الصافي المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٨٣٣٤٨ - - ١٥١٧٢ ٣٥٤٥٧ ٢١٦٩٠ ٢٠٠٠١١٨٨٠٥ - 

١٥٩( )١٦٠٤٤١( ١٦٩٢٠ ٢٢٥٩٤٢ - - ١٦٧٦١ ٢٠٠١٦٥٥٠١( 

٧٣١٣ ١٣٨٤٥٣ ١٢٣٣٩ ٢٣٥٨٠ ٢٠٠ ١٤٨٩ ١٩٨٥٢ ٢٠٠٢١٦٣٥٢٢ 

  

 من البندين أعـاله بلغـت       ٢٠٠٢ – ٢٠٠٠وعليه فان متوسط صافي قيمة المستوردات للسنوات        

 . كغم) ٢٧٥٤١٥(دينار ومتوسط صافي الكمية للمستوردات بلغت ) ١٩٠٠٧٤٠(

 

ل وذلـك الحتـواء بنـدي       من الجدول أعاله فانه يصعب تحديد حجم االستهالك من علب االيروسو          

التعرفة الجمركية المذكورين على مواد متعددة، لذا فانه سيتم احتساب حجم السوق علـى اسـاس                

مليـون علبـة، وحجـم      ) ٥(الكميات التي تم تقديرها من قبل المنتج الوحيد في األردن أي حوالي             

مصانع التي تستخدم علب    االستهالك المقدر من واقع البيانات التي أمكن الحصول عليها من اغلب ال           

 .االيروسول لتعبئة منتجاتها

 

 



 ٦

       الطلب المتوقع٣٠٣

 

لعدم توفر بيانات تفصيلية عن حجم استيراد علب االيروسول وبناءاً على حجم اسـتهالك السـوق                

 واعتمـاداً علـى     ٢٠٠٢مليون علبة سنوياً وذلك كما في سنة        ) ٥(المحلي الذي تم تقديره بواقع      

 التي تتعلق بزيادة عدد المصانع التي من المحتمل أن تقوم بتعبئة منتجاتهـا فـي                بعض المؤشرات 

علب االيروسول اضافة الى المؤشرات اإلحصائية لالقتصاد الوطني مثل زيادة عدد السكان وارتفاع             

متوسط دخل الفرد وما يتبع ذلك من طلب على مختلف السلع والخدمات حيث بلغ معدل الزيادة في                 

 دينار كما في    ١١٨٩سنوياً وان متوسط دخل الفرد في األردن ارتفع من مبلغ           % ٢,٨ن  عدد السكا 

 وعلى فرض أن حجم االستهالك من علـب  ٢٠٠٢ دينار في سنة ١٢٤٨ ليصبح مبلغ ٢٠٠٠سنة  

يبين حجم االستهالك المتوقع للسـنوات  ) ٣(سنوياً فان الجدول رقم  % ٣االيروسول سيزداد بنسبة    

٢٠٠٩ – ٢٠٠٥. 

 

 )٣(ل رقم جدو

 

 حجم االستهالك المتوقع السنة

 )عدد العلب(

٥٤٦٣٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٥٦٢٨٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٥٧٩٦٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٥٧٩٠٠٠٠ ٢٠٠٨ 

٦١٥٠٠٠٠ ٢٠٠٩ 

 

 

    الطاقة اإلنتاجية للمشروع المقترح وحصته من السوق ٤٠٣

 

علـى علـب االيروسـول حـوالي        ) ٢٠٠٥(يتوقع أن يبلغ حجم طلب السوق المحلي في سـنة           

علبة من مختلف االقيسة واألحجام عدا إمكانية التصدير للخارج وقد تم تقدير الطاقة             ) ٥٤٦٣٠٠٠(

 ٣٦٠٠٠٠٠اإلنتاجية القصوى للمشروع المقترح بناءاً على الطاقة اإلنتاجية للجهاز اآللي بحوالي            

/  علبة ٢٧٠٠٠٠٠% = ٧٥ ٣٦٠٠٠٠٠Xمليون علبة، وعليه فان الطاقة العملية ستكون حوالي         

من حجم االستهالك   % ٤٩,٤سنة   ويشكل حجم اإلنتاج المذكور حوالي         / يوم ٣٠٠/يوم/عات سا ٨

 .٢٠٠٥المتوقع كما في سنة 

 



 ٧

      المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣

 

تاتي المنافسة المتوقعة للمشروع من االنتاج المستورد بشكل اساسي ومن االنتاج المحلي بدرجـة              

الموجود في االردن يقوم بانتاج علب االيروسول بثالثة مقاسات فقـط           اقل حيث أن المصنع الوحيد      

 ٤وان هنالك عيوب في منتجاته، اما احتياجات المصانع المحلية من علب االيروسول فتنحصر في               

 مقاسات كما انه يمكن الـتحكم       ٤مقاسات تقريباً وان خط االنتاج للمشروع المقترح سيقوم بانتاج          

حسب السعة المطلوبة وان االنتاج سيكون ذو جودة عالية اذ أن خط انتـاج    باطوال العلب المصنعة    

علب االيروسول للمشروع المقترح من احدث االنواع وانتاجيته ستكون ذو جودة عالية ومكفولـة              

من الشركة الصنعة، لذا فان المشروع المقترح سيتمكن من تسويق االنتاج المحدد له حسب الطاقة               

 .المستغلة المفترضة

 

المستوردة من مختلـف االحجـام      ) معدل(اما من حيث االسعار، فيبلغ متوسط سعر العلبة الواحدة          

 ١٤٠ فلس، وان سعر البيع لالنتاج المحلي يتراوح ما بـين            ٣٠٠ – فلس   ٢٠٠واالطوال ما بين    

 فلس للعلبة الواحدة، اما سعر البيع المقترح للمشروع موضوع البحـث سـيفترض              ١٧٠ –فلس  

 . فلس للعلبة الواحدة وهذا سعر مناسب ومقبول) ١٣٥(بمعدل 

 

   اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣

 

اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع للسنة األولى من التشغيل والتي تم  ) ٤( يوضح الجدول رقم 

 .وسعر البيع المقترح) عدد األطقم(تقديرها على أساس نسبة الطاقة المستغلة 

  

  )٤( جدول رقم 

 إيرادات المشروع

 

 حجم اإلنتاج الطاقة المستغلة السنة

 )    علبة(

إجمالي اإليرادات  سعر البيع 

 )دينار(

 ٢٣٦٩٢٥  فلس١٣٥ ١٧٥٥٠٠٠ %٦٥ األولى

 

 

 

 

 



 ٨

 

 

 

    موقع المشروع١٠٤

 

ا مـن   سحاب أو فـي ضـواحيه     / يقترح إقامة المشروع في مدينة الملك عبد اهللا الثاني الصناعية         

المناطق المرخصة والمخصصة الستعمال صناعي في مدينة عمان وضواحيها أو في مدينة الزرقاء             

وضواحيها وذلك لتركز الصناعات المستهلكة لعلب االيروسول بهذه المناطق إضافة لتقليل نفقـات             

 هـذه   نقل المنتجات ولسهولة الحصول على األيدي العاملة وتوفر الخدمات الضرورية الالزمة لمثل           

 . الصناعة

 

     البناء٢٠٤

متر مربع وهذا النوع من الصناعة يحتاج إلـى   ) ٣٠٠(تقدر احتياجات المشروع من البناء مساحة       

توزيع المساحة  ) ٥(بناء إسمنتي والجدران من اإلسمنت والسقف هيكل معدني، ويبين الجدول رقم            

 .المطلوبة لوحدات اإلنتاج واإلدارة والخدمات األخرى

 

 )٥( رقم جدول

 

 ٢م/المساحة  البند

 ١٢٠ صالة إنتاج رئيسية

 ١٠٠ مستودعات للمواد األولية والبضاعة الجاهزة

 ٥٠ مكاتب االدارة والمحاسبة والتسويق

 ٣٠ الخدمات األخرى وغرفة للعمال

 ٣٠٠ المجموع

 

يفضل استئجار بناء ضمن المناطق المشار إليها في بند موقع المشروع ويتراوح بدل  -

) ٤,٥٠٠(دينار للمتر المربع الواحد أي أن بدل اإليجار السنوي يبلغ ) ١٥(اإليجار حوالي 

 .دينار

يحتاج البناء المستأجر إلى إجراء بعض األعمال والتعـديالت والتوصـيالت والتمديـدات              -

 .دينار) ٢,٠٠٠(الكهربائية والميكانيكية، وتقدر تكاليف هذه األعمال حوالي 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 ٩

 نيع   عملية التص٣٠٤

 

 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 

 وحسب هذه الدراسة (Electrolytic Tinplate Sheets)تحضر ألواح الصاج المقصدرة  -١

فانه يتم طباعتها مسبقاً لدى الشركات التي تتوفر لديها مطبعة لمثل هذا النـوع مـن الصـاج                  

لصـاج حسـب القيـاس       ميكرون وتحدد ألـواح ا     ٣٢ – ٢٠وسماكة الصاج المطلوب حوالي     

 .المطلوب

يتم قص ألواح الصاج بواسطة مقص مخصص وذلك بالقياس المطلوب حسـب قطـر العلبـة                 -٢

 .المطلوب تصنيعها إضافة إلى ارتفاع العلبة وعملية القص تتم على شكل شرائح

يتم وضع الشرائح المقصوصة في سلة التزويد ببداية ماكينة التشكيل واللحام بالعدد المطلـوب               -٣

ثم تقوم الماكينة بسحب كل شريحة وتشكيلها على شكل أسطواني وتمرر على سلك اللحام            ومن  

 .الكهربائي بشكل أوتوماتيكي ويتم لحام االسطوانة

تمرر العلب على شكل اسطوانة بواسطة قشاط ناقل لماكينة الكبس حيث يتم إغـالق القاعـدة                 -٤

(Bottom)     وتركيب الجزء العلوي (Top)   ه الغايـة والمصـنعة مسـبقاً        بالقطع المعدة لهذ

 .المطلوب) القطر(بالقياس 

بعد العمليات أعاله تصبح علبة االيروسول جاهزة التصنيع بهذه المرحلة ويتم اخذ عينات مـن                -٥

العلب ويتم فحصها بواسطة جهاز ضغط الماء حتى يتم التأكد بعدم وجود تسريب في العلب بعد                

 .تعبئتها بالمواد المطلوبة

علبـة علـى شـكل شـرنك        ) ١,٠٠٠( في صناديق قاعدة كرتون وتغلف كل        يتم وضع العلب   -٦

 .بالنايلون تمهيداً لعملية نقلها للمصانع المستهلكة

 :تبين السلسة التالية مختصر خطوات التصنيع -٧

 
Sheet Feeder--Gauge Slitter Strip—Stoker-- Press Forming Curler 
(Cone Collector) -- Electronic Welding-- Press Bottom and Top 
Covering Test +Tube--  Packing    

 

     المعدات واألجهزة٤٠٤

 

اآلالت والمعدات واألجهزة الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها بالدينار ) ٦(يوضح الجدول رقم 

 .سيف عمان واجور ومواد التركيب

 

 



 ١٠

 

 )٦(جدول رقم 

  للمشروعتكلفة اآلالت المعدات واألجهزة الالزمة

 

 المصدر دينار/ التكلفة العدد البند
Automatic Aerosol Cans Production 

Line- Cans Body Blank 
 مستورد ١٧٥,٥٠٠ ١

جهاز فحص العلب للتأكد من عدم وجود عيوب بالعبوات 

 يعمل على ضغط الماء

 محلي ٣٠٠ ١

 محلي ٥٥٠ ١ ضاغط هواء

 ليمح ٢٥٠ - عدد وأدوات للصيانة والتصليح

 مستورد ١,٢٠٠ ١ لوحة تحكم ومراقبة لخط اإلنتاج

  ١٧٧,٨٠٠  المجموع

 

يتكون خط اإلنتاج من جهاز تغذية ألواح الصاج والمقص وتشكيل الشرائح المقصوصة على شـكل               

أسطواني ولحام العلب بشكلها األسطواني على الكهرباء وقشاط ناقل لتوصيل العلب إلـى المكـبس         

 .عدة والجزء العلوي وقشاط لنقل العلب بعد الكبس لطاولة التجميع والفحصلتتم عملية كبس القا

 
Sheet Feeder—Slitter—Strip Stacker—Strip Feeder—Press—
Forming Machine Curler—Welding Machine—Liner and Dryer 
Cone Controllers—Press Top and Bottom Cover. 

 
 )٧(اجية كما في الجدول رقم مواصفات خط اإلنتاج والطاقة اإلنت

 

 )٧(جدول رقم 

 البند المواصفة

S-b٥-٢s Machine Type 

٣ H Model Type 

٦٥ – ٤٠ mm Range of Can Dia 

١٩٥ – ٧٦ mm Range of Can Height 

Up to ٢٥Cans Capacity Per Min 

٢ HP Horse Power Required 

 .علبخط االنتاج مناسب النتاج اربعة اقيسة من ال -



 ١١

 .سهل التصميم والصيانة -

 .يمكن تعديل اطوال العلب المطلوب انتاجها بسولة -
 

     األثاث والتجهيزات ٥٠٤

 

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في الطاوالت والكراسي والخزائن وجهاز 

 .دينار) ٢,٠٠٠(الخ تقدر كلفتها بحوالي … حاسوب وأجهزة هاتف

 

     السيارات٦٠٤

 

يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة وذلك لتسيير امور المشروع ولنقل المواد االوليـة والمصـنعة               

 .دينار) ١٢,٠٠٠(وتوزيع االنتاج للعمالء وتقدر كلفتها حوالي 

 

 القوى العاملة ٧٠٤

 

احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التي  ) ٨( يبين الجـدول رقم 

 )بالدينار ( ستدفع لهم

 )٨(جدول رقم 

 الرواتب واألجور

 

 دينار/ األجر السنوي دينار/ األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير/ صاحب المشروع

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي واداري وعالقات عامة

 ١,٣٢٠ ١١٠ ١ سكرتيرة

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ٢,١٦٠ ١٨٠ ١ عامل فني للتشغيل والصيانة

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣ نعمال عاديي

 ١,٠٨٠ ٩٠ ١ مراسل وعامل تنظيفات

 ١٥,٩٦٠  ٩ المجموع

 

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

 .دينار) ١٧,٧١٥( إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة 



 ١٢

 

 

     المواد األولية ٨٠٤

 

ي انتاج علب االيروسول هي الصاج المقصـدر وقواعـد العلـب            المواد االولية الرئيسية الداخلة ف    

والجزء العلوي، وقد تم احتساب كمية المواد االولية مع الصاج على اساس متوسـط وزن العلـب                 

المتوقع انتاجها حيث تم احتساب متوسط الوزن باخذ عينات من العلب االكثر استعماالً حيث تبـين                

 اما القاعدة والجزء العلوي فيتم استيرادهما ويقدر كلفـة           غم، ٥٥أن متوسط وزن هذه العلب بلغ       

% ٢ بما فيها دينار  ) ٥١٥(فلس، اما سعر طن الصاج حالياً فيقدر بحوالي         ) ٥٠(شراؤهما حوالي   

 .فاقد

 

سيتم طباعة الواح الصاج قبل عملية االنتاج في المشروع المقترح بحيث تتم الطباعة مقابل اجـور     

 .دينار) ١٥٠( الطن الواحد من الواح الصاج حوالي لدى الغير، ويكلف طباعة

 

يبين إجمالي تكاليف المـواد االوليـة المسـتخدمة فـي        ) ٩(وبناءاً على ما سبق فان الجدول رقم        

 .االنتاج

 

 )٩(جدول رقم 

 

 دينار/ القيمة الكمية البند
Electrolytic Tinplate Sheet ٥٠,٧٣٠ طن/٩٨,٥ 

Bottom and Tops Cover ٨٨,٠٠٠ مليون حبة/ ١,٧٥٥ 

 ٣,٥٠٠ - قواعد صناديق كرتون

 ٢,٠٠٠ - الواح كرتون لتنسيق العلب

 ١,٥٠٠ - روالت نايلون للتغليف

 ٥٠٠ - شبر الصق

 ١٤,٨٠٠ طن/٩٨,٥ اجور طباعة الواح الصاج

 ١٦١,٠٣٠  المجموع

 

 
 
 



 ١٣

 

 

 

 الخدمات الضرورية ٩٠٤

 

هربائية الالزمة لتشغيل خط االنتاج الماكينـات       الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الك      

واالجهزة االخرى ولالنارة العادية والسوالر لواسطة النقل والماء الالزم الستعمال العمال وللنظافة            

 .كلفة هذه الخدمات) ١٠(ويبين الجدول رقم 

  )١٠(  جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ١,٨٠٠ الكهرباء

 ٣٠٠ اهالمي

 ١,٢٠٠ )السوالر(المحروقات 

 ٣,٣٠٠ المجمـوع

 

تبلغ قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دفعها وهي تأمينات االشتراك في التيار الكهربائي و المياه 

 . دينار) ٧٥٠(الخ وتقدر كلفتها حوالي …والهاتف والفاكس والكفاالت

 

 :امج تنفيذ المشروعن    بر١٠. ٤

 

 شهور كون البنـاء مسـتأجر وان اعمـال          ٩لزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي      تقدر الفترة ا  

التمديدات الكهربائية والميكانيكية وتجهيز البناء ال تستغرق وقتاً طويالً اضافة الى اسـتيراد خـط               

االنتاج ويمكن المباشرة بفتح االعتمادات المستندية الالزمة لشراء هذا الخط حال الحصـول علـى               

 . ص الالزم واستئجار موقع المشروعالترخي

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 
 
 
 
 

 

 
 تكاليف التشغيل السنوية  ١٠٥

 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من اإلنتاج ) ١١( يبين الجدول رقم

 

 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 

 دينار / التكلفة البند

 ١٦١,٠٣٠ المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف

 ١٧,٧١٥ ور الرواتب واألج

 ٤,٥٠٠ اإليجارات

 ٣,٣٠٠ الخدمات الضرورية

 ٢,٣٦٩ تسويق 

 ٤,٣٧٠ المصاريف التشغيلية األخرى 

 ١٩٣,٢٨٤ المجموع 

 

      رأس المال العامل٢٠٥
 

) ٣٢,٢١٤( تقدر احتياجات رأس المال العامل للمشروع وعلى أساس حاجة شهرين أي مبلغ 

 .  دينار

 

 التشغيلنفقات التأسيس وما قبل  ٣٠٥

 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل الدراسات واالستشارات المالية والقانونية وأتعاب التسجيل            

 . دينار ) ٢,٠٠٠(الخ وتقدر تكلفتها حوالي …ومصاريف السفر واالنتقال واالستشارات الفنية

 

الدراسة المالية.٥



 ١٥

 

 

 

 

     تكاليف المشروع٤٠٥

 

 .لمقدرة بالدينار حسب هذه الدراسة إجمالي تكاليف المشروع ا) ١٢( يوضح الجدول رقم 

 

 )١٢(جدول رقم 

 )بالدينار(إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 

 دينار / التكلفة  البند

اعمال تعديالت البناء والتوصيالت والتمديدات 

 الكهربائية واالعمال الميكانيكية 

٢,٠٠٠ 

 ١٧٧,٨٠٠ خط االنتاج والمعدات واالدوات

 ٢,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ١٢,٠٠٠ السيارات

 ٧٥٠ التأمينات المستردة

 ١٩٤,٥٥٠ مجموع تكاليف األصول الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 ٣٢,٢١٤ راس المال العامل 

 ٢٢٨,٧٦٤ إجمالي تكاليف المشروع 

 

     وسائل التمويل٥٠٥

 

ر لتمويل جزء من تكاليف     دينا) ١٠٠,٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة        

من إجمالي تكاليف المشروع بينما تغطى بـاقي التكـاليف مـن         %) ٤٣,٧(االصول الثابتة و يمثل     

 .  سنوات ٥و لمدة % ١٠مصادر صاحبه الخاصة علما بأن فائدة القرض 

 

 

 
 



 ١٦

 
 
 
 
 

 -:      الفرضيات المالية٦٠٥
 

فترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء      ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل ال        

 سـنوات بأقسـاط سـنوية       ٥من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مـدى           

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فتـرة           % ١٠متساوية وبمعدل فائدة    

 .التأسيس فترة سماح

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥لمدة تم إجراء التحليل المالي للمشروع 

% ١٠٠تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج سـتكون               -

 .نقدية

 .نقدية% ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.١٥شروع خاضع لضريبة دخل بمعدل اعتبار أن الم -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -
 

    الخالصة٧٠٥

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفـق، إن المشـروع              

ع قـادر علـى     يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشرو           

الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب األربـاح                 

 :والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى للتشـغيل       ١١,١٨٧يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . للسنة الخامسة دينار٢٦,٤٦٧

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي سـتدفع          ٩سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينار في السـنة األولـى       ١٧,٧١٥لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ         

 . دينار في السنة الخامسة٢١,٥٣٢ليرتفع إلى مبلغ 

فـي السـنة    % ١٣,٢في السـنة األولـى و       % ٥,١ين   تتراوح نسبة العائد على االستثمار ب      -

في السـنة األولـى إلـى       % ٨,١الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية         

 .في السنة الخامسة% ١٣,٢

 . دينار٦٠,٩٤٢ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.١٩,٥ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٣لقيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة ا -

 . سنوات٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -



 ١٧

 %.١٠المشروع حساس النخفاض سعر البيع بنسبة  -

 

 

 

 
 
 

 

 حساب االرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العمومية  .٣

  ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .٤

المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
سحاب/ عمان/ الزرقاء

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

236,925248,771261,210274,270287,984المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

161,030169,082177,536186,412195,733تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,3946,7137,0497,4017,771تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,5904,8195,0605,3135,579تكاليف المصنع التشغيلية

172,014180,614189,645199,127209,084مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
64,91168,15771,56575,14378,900الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
11,32211,88812,48313,10713,762رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,3692,4882,6122,7432,880مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,9003,0453,1973,3573,525مصاريف أخرى

21,27122,11022,99023,91524,886مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
20,07920,07920,07920,07920,079اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

41,75042,58943,46944,39445,365مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
23,16125,56828,09630,74933,536الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة على القرض
13,16117,20621,53526,17131,138الربح قبل الضريبة

1,9742,5813,2303,9264,671الضريبة على األرباح
11,18714,62518,30522,24526,467األرباح الصافية

%57%59%61%62%64نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
188,887185,969182,606178,747174,333نقطة التعادل (بالدينار)

%61%65%70%75%80نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
177,80010.0017,780معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
12,0006.671,799وسائل نقل

2,00010.00200أخرى
20,079المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
32,21432,2140رأس المال العامل المطلوب

228,764128,764100,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج علب االيروسول



الموقع المقترح
سحاب/ عمان/ الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
236,925248,771261,210274,270287,984المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
236,925248,771261,210274,270287,984المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
128,764حقوق الملكية

100,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,37618,03031,67546,33262,021الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
228,764242,301266,801292,885320,603350,005مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
194,550مجموع اإلستثمارات

26,838172,014180,614189,645199,127209,084التكاليف التشغيلية المباشرة
21,27122,11022,99023,91524,886إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,9742,5813,2303,9264,671الضريبة

223,388205,259213,667222,426231,546241,038إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,37637,04253,13470,45989,057108,967صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
16,38018,01819,81921,80123,982أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
16,38018,01819,81921,80123,982إجمالي دفعات سداد القرض

5,37620,66235,11650,64067,25584,985رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,6323,4414,3075,2346,228توزيعات األرباح

5,37618,03031,67546,33262,02178,758صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج علب االيروسول



الموقع المقترح
سحاب/ عمان/ الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,37618,03031,67546,33262,02178,758النقد

00000المدينون
26,83826,83826,83826,83826,83826,838المخزون

32,21444,86858,51373,17188,859105,596إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

177,800األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
750تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

2,000أخرى
194,550194,550194,550194,550194,550194,550إجمالي األصول الثابتة
20,07940,15860,23780,316100,395اإلستهالك التراآمي

194,550174,471154,392134,313114,23494,155القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
228,764220,939214,105208,284203,494199,751مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
16380180181981921801239820اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

16380180181981921801239820مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8362065603457832398200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8362065603457832398200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
128,764128,764128,764128,764128,764128,764رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8,55519,73933,73750,748األرباج المجمعة
8,55511,18413,99817,01120,239الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

128,764137,319148,503162,501179,512199,751مجموع حقوق الملكية
228,764220,939214,105208,284203,494199,751مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %13.2%10.9%8.8%6.8%5.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.2%12.4%11.3%9.8%8.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.53.03.43.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج علب االيروسول



الموقع المقترح

سحاب/ عمان/ الزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%228,7645تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %128,7645مساهمة صاحب

%100,00012القروض

%20%43.7القرض الى التكاليف %

%15%56.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

11,18714,62518,30522,24526,467صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.8%9.5%8.2%6.9%5.6الربح قبل الضريبة

%13.2%10.9%8.8%6.8%5.1معدل العائد على اإلستثمار %

%13.2%12.4%11.3%9.8%8.1معدل العائد على حقوق الملكية %

2.53.03.43.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

188,887185,969182,606178,747174,333نقطة 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 93,882-16,470-36,877-60,94243,94526,94912,032صافي القيمة الحالية

IRR 0.6%10.0%7.4%13.5%14.8%17.0%19.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.80.90.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

18,566

8.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

182,108

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.0%
11.0%

2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج علب االيروسول



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR19.5%معدل العائد الداخلي
NPV60,942صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.0%معدل العائد الداخلي
NPV43,945صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.8%معدل العائد الداخلي
NPV26,949صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV12,032صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-36,877صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.0%معدل العائد الداخلي
NPV-16,470صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.6%معدل العائد الداخلي
NPV-93,882صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0223,3880-223,388

15,37643,64038,264

21,57346,04744,474

31,65248,57546,923

41,73451,22849,494
51,821265,923264,101

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0245,7270-245,727

15,37643,64038,264

21,57346,04744,474

31,65248,57546,923

41,73451,22849,494
51,821275,338273,517

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0268,0660-268,066

15,37643,64038,264

21,57346,04744,474

31,65248,57546,923

41,73451,22849,494
51,821284,754282,932



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0223,3880-223,388

15,37631,79426,418

21,57333,60932,035

31,65235,51433,862

41,73437,51535,780
51,821247,586245,764

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0223,3880-223,388

15,37619,94814,572

21,57321,17019,597

31,65222,45420,802

41,73423,80122,067
51,821229,248227,427

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0226,0720-226,072

15,91324,31218,398

21,73125,77524,044

31,81727,31125,494

41,90828,92427,016
52,003246,425244,422

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0228,7560-228,756

16,4514,983-1,468

21,8885,5023,614

31,9826,0474,065

42,0816,6204,538
52,185226,928224,742




