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

يرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغ    ) 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
 .غيرة والمتوسطةمن المشاريع الص

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أية) إرادة(نتاجيــة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإل         

 .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  

مةالمقد    ٢.  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات 

  ٢. ٣ الطلب السابق

  ٣. ٣ الطلب المتوقع

  ٤. ٣ الطاقة االنتاجية وحصة المشروع من السوق

  ٥. ٣ البيعالمنافسة والتسويق واسعار 

  ٦. ٣ االيرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ مراحل التصنيع وكلفة المعدات واالثاث

   ٤. ٤ الماكينات والمعدات

   ٥. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية

  ٦. ٤ وسائط النقل

  ٧. ٤ المكتبيةاالثاث والمفروشات والتجهيزات 

  ٨. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية

  ٩. ٤ المواد االولية التكلفة المتوقعة

  ١٠. ٤ الخدمات الضرورية

  ١١. ٤ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ١٢. ٤ برنامج تنفيذ المشروع

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ تكاليف التشغيل للسنة االولى

  ٢. ٥ مال العاملرأس ال

  ٣. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل

  ٦٠٥ االسس والفرضيات المالي

  ٧٠٥ ملخص المؤشرات المالية

  ٨٠٥ المالحق المالية
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 ملخص المشروع -١

 ج الخشب السيليلوزيانتا اسم المشروع

 محافظة العاصمة موقع المشروع

 الواح الخشب السيليلوزي منتجات المشروع

 شخص ٢٠ األيدي العاملة

 دينار ١٠٢ ٧٤٣ ياالستثمار الكل

 % ٣٥,٣ معدل العائد الداخلي

 % ٨٥ ٦٩٨ صافي القيمة الحالي

  ١,٨ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٣ دادفترة اإلستر

 

 

 

  

 

 

 

 

 مشروع انتاج خشب السيليلوزي
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  وصف المشروع١. ٢
  

تتناول هذه الدراسة، الجدوى االقتصادية االولية القامة مشروع تصنيع الخشب السيليلوزي 

 والمستخدمة على نطاق واسع في تصنيع األثاث المنزلي MDFالمتعارف عليه بالمازونيت و 

الحتياجات السوق بهدف  ولألصل اوتتطرق الدراسة في الف .والمكتبي وأعمال الديكور

 .نتجات المشروع ماستكشاف توقعات الطلب على 

 

ويتطرق الفصل الثاني من الدراسة، للنواحي الفنية للمشروع من حيث كميات االنتاج المقترحة، 

ووصف لعملية التصنيع واحتياجات المشروع من المباني واالآلت والمعدات ووسائط النقل 

 .توياتها الفنية واالدارية، والمواد الالزمة للتشغيلوالقوى العاملة ومس
 

اما الفصل الثالث، فيتناول النواحي االقتصادية والتحليالت المالية للمشروع، وكذلك بيان 

حساسية المشروع ومؤشراته االقتصادية المختلفة حسب تغيرات قيم االيرادات والتكاليف 

تساب التدفقات النقدية، طبقا لتغيرات الطاقة وتأثيرها على االرباح ونقطة التعادل، مع اح

االنتاجية المخططة بهدف بيان التراكمات النقدية خالل السنوات الخمس االولى للمشروع، لتختتم 

 .  الدراسة بالنتائج والتوصيات

 

 ررات وأهداف المشروعمب ٢٠٢
 .احالل اإلنتاج المحلي بدال من اإلستيراد -

 .توفير عدد من فرص العمل -

 . ن الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروعتحسي -

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

ان هذا المشروع مناسبا الن يقام في جميع محافظات المملكة، اال انه نظرا للكثافة السكانية 

الموجودة في محافظة العاصمة واختالف متطلبات الديكور فيها، فانه من المفضل اقامة هذا 

، هذا باالضافة الى كون محافظة العاصمة هي الوسط المناسب المشروع في محافظة العاصمة

 . مستقبال لتصدير منتجات المشروع لدول الجوار

 

 

 

 

 خدمات المشروع وتصنيفها/ منتجات  ١٠٣
 

ثالث مجموعات رئيسة من األلواح الرقيقة المستخدمة في صناعة  هذا المشروع ات منتجتغطي

 : سم وعلى النحو التالي٢٤٤ ١٢٤Xاألثاث وأعمال الديكور بقياس 

  .٣سم/ غم٠,٣ ملم ووزن ٣,٥-٣الواح من نفايات الجلود ، وتنتج بسماكة  -١

وتنتج بسماكة . الواح المازونيت ، وهي من نفايات الخشب أو نفايات الخشب و نفايات جلود -٢

  .٣سم/ غم٠,٨-٠,٥ملم ووزن ٤-٣

نة خشب آلية أو مع عجي) Dust Wood( وتنتج من صوف الخشب MDFألواح تعرف ب  -٣

  .٣سم/غم٠,٨ملم ووزن ٢,٥-٢وتنتج هذه األلواح بسماكة . عجينة سيليلوزية

 

  تنتج احيانا مكسوة من احد الوجوه بورق بالستيكي  MDFيجدر بالذكر ان األلواح المازونيت وال 

 

 :الطلب السابق ٢٠٣ 
تأتي المستوردات .  فقطيتم تغطية حاجة السوق المحلي من منتجات المشروع عن طريق اإلستيراد

 :ممن هذه المنتجات تحت بنود التعرفة الرئيسة التالية

الواح رقائق وألواح مماثلة من خشب او من مواد ليفية خشبية اخر وان كانت " وينص على ٤٤١٠

 ". مكتلة براتنجات او بغيرها من الروابط العضوية

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧

وان كانت محمعة ) ة خشبية اخرىمواد ليفي(الواح ليفية من الخشب او من " وينص على ٤٤١١

 ". براتنجات او روابط عضوية اخرى

خشب مكثف بالضغط بشكل كتل أو الواح او صفيحات او أشرطة او اشكال " وينص على ٤٤١٣

  ".خاصة

 

 ٢٠٠١-١٩٩٧هذا وقد اظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكية المستوردات للسنوات 

 : على النحو التالي

 باأللف دينار والكمية بالطنالقيمة 
 

 السنة ٤٤١٣ ٤٤١١ ٤٤١٠

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٨٢٨١ ١٤٧٢ ٦٣٦٧ ١٢٨٦ ١١٥ ٨٦ ١٩٩٧ 

٨١٢٥ ١١٥٦ ٦٢٢٨ ١٣٠٨ ٤١٩ ١٤٩ ١٩٩٨ 

٣٩٠٨ ٥٤٢ ٤٤٤٣ ٦٧٩ ٣٤٥ ١٠٦ ١٩٩٩ 

٨٧٦٣ ١٥٠٠ ٣٩٩٣ ٨٢٦ ١٧٠٧ ٤٥٣ ٢٠٠٠ 

٩٦٣١ ٢٠٥٣ ١٦١٦٠ ٤٢٩١ ١٤٢٩ ٥١١ ٢٠٠١ 

 ٧٧٤٢ ١٣٤٥ ٧٤٣٨ ١٦٧٨ ٨٠٣ ٢٦١ المعدل

-١٩٩٧من السابق يتبين ان مجموع معدل الكميات المستوردة من البنود الثالثة السابقة للسنوات 

 . مليون دينار٣,٢٨٤ طن وأن محموع معدل قيمتها يبلغ ١٥٩٨٣ بلغ ٢٠٠١

 

 :الطلب المتوقع ٣٠٣
، %٣لمنتجات المشار اليها سابقا بواقع بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على ا

وهي نسبة مقاربة لمعدالت النمو في السكان ، فان الجدول التالي الطلب المتوقع للسنوات 

 :الخمسة القادمة

 

 

 

 



 
 

 ٨

)بالطن(الطلب المتوقع  السنة

 ١٧,٤٦٥ األولى

 ١٧,٩٩٠ الثانية

 ١٨,٥٣٠ الثالثة

 ١٩,٠٨٠ الرابعة

 ١٩,٦٦٠ الخامسة

 

 :قة اإلنتاجية وحصة المشروع من السوقالطا ٤٠٣
 

 طن سنويا وذلك لوردية واحدة ١٠٠٠تم افتراض ان الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع بحدود 

في % ٦٠ يوم عمل في السنة ، كما افترض ان المشروع سيدأ تشغيله بنسبة طاقة مستغلة ٣٠٠و

 .سنويا بكميات اإلنتاج% ٥السنة األولى ، وبزيادة 

 

  وأسعار البيعوالتسويق المنافسة  ٥٠٣
وذلك لعدم وجود . تتمثل المنافسة لمنتجات المشروع باألصناف المشابهة المستوردة من الخارج

وال يتوقع ان يواجه المشروع صعوبات في تصريف منتجاته، اذ يتوقع ان . منتجات محلية منها

وفر هامش ربح معقول لتجار يتم تصنيعا بجودة مناسبة وطرحها للبيع بأسعار مناسبة ايضا ت

 دينار ٣٠٥اما فيما يتعلق بأسعار البيع ، فان أسعار التجزئة السائدة حاليا تتراوح بين . التجزئة

 . دينار، ويعتمد السعر على الصنف والوزن والسماكة٣٧٠و 

 

يعتقد و.  دينار للطن٣٠٠هذه الدراسة فقد تم اعتماد معدل سعر بيع منتجات المشروع بواقع وألغراض 

  .بأن هذا السعر سيكون مقبوال
 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

  االيرادات المتوقعة٦٠٣
 

 :وبذلك فان االيرادات المتوقعة تكون كما يلي    
 

 )دينار(اإليرادات  )بالطن(كمية االنتاج  السنة

 ١٨٠ ٠٠٠ ٦٠٠ االولى

 ١٨٩٠٠٠ ٦٣٠ الثانية

 ١٩٨ ٤٥٠ ٦٦٢ الثالثة

 ٢٠٨ ٣٧٣ ٦٩٥ الرابعة

 ٢١٨ ٧٩١ ٧٢٩الخامسة
 

 

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
  

يقترح اقامة المشروع في احدى المناطق الصناعية او الحرفية ، حيث تتوفر الخدمات 

  .الضرورية من ماء وكهرباء ومواصالت 
 

  البناء ٢٠٤
ويقترح تنفيذه ضمن بناء .  متر مربع تقريبا١٢٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية ب  

 ١٤,٠٠٠ل اجرته السنوية يقدر ان تص. يكون عبارة عن هنجر معدنيمستأجر، ويفضل ان 

هذا ومن المتوقع ان يحتاج البناء الى بعض التعديالت بما يتناسب واإلستخدام ومنها على . دينار

تقدر . سبيل المثال فصل صالة اإلنتاج عن المستودعات وتوفير مكاتب وخدمات لإلدارة والعمال

 . دينار٤,٠٠٠كلفة التعديالت المتوقع اجراؤها على البناء ب 
 

 

 الفنيةالدراسة .٤



 
 

 ١٠

 المعدات كلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
 

 :لمراحل التالية باعملية التصنيع تتلخص  

عبر شريط ناقل مغلق الى جهاز الفرم        او نفايات الجلود  ) النشارة(نقل نفايات االخشاب     -

  الى جزيئات صغيرة، تلك النفاياتمجهز بساكيين متحركة حيث تحولوالوالطحن 

 

بالمواد المطحونة  خلط النفايات   لمزودة بفراشات متحركة    عاله الى العجانة ال   أنقل المنتج    -

تحولها الى عجينة متجانسـة وبالكثافـة المطلوبـة         لة  رابطالعضوية ال األخرى والمواد   

 للمنتج،

 
 
 بمقاسات  )على شكل صواني   (العجينة المتجانسة الى شريط ناقل مجهز بعدة قوالب       نقل   -

 الهـواء    هنـا  ويـنفخ . كة المطلوبة وبالسما)  سم ٢٤٠ X سم   ١٢٠(االلواح المطلوبة   

 .الساخن على هذه القوالب اثناء تحركها باتجاه المكابس الحرارية

 
 

التشكيل لأللواح بالحرارة بواسطة المكبس، هذا ويتم قبل التشكيل وعند الحاجة إضـافة              -

 .الورق البالستيكي على الوجه العلوي للعجينة المتجانسة 

   . من القوالبنزع األلواح المشكلة  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 ١١

 نات والمعدات يالماك ٤٠٤
 : مع التركيب والتشغيل كمايليلالزمة للمشروع والمعدات االماكيناتتقدر تكلفة 

 دينار/التكلفة العدد دينار/تكلفة الوحدة  األجهزة

 ١٢ ٠٠٠ ١ ١٢ ٠٠٠ شريط ناقل بالطريقة اللولبية مغلق

 ٨ ٠٠٠ ١ ٨ ٠٠٠ ماكنة فرم وعجن

 ١٣ ٠٠٠ ١ ١٣ ٠٠٠ نماكنة خلط وعج

 ١٢ ٠٠٠ ١ ١٢ ٠٠٠ شريط ناقل مزود بخمس قوالب

مرجل بخار ومبادل حراري و تجهيزات نفخ

  هواء ساخن
١٢ ٠٠٠ ١ ١٢ ٠٠٠ 

لتشكيل األلواح مع تجهيزاتمكبس حراري 

  التبريد الخاصة به
١٥ ١٠٠٠ ١٥ ٠٠٠ 

 ٧٢ ٠٠٠  المجموع

 

  وسائط النقل٥٠٤
.  نقل متوسطة تستخدم لنقل نفايات األخشاب وتوزيع منتجات المشروعتم افتراض شراء سيارة  

 . دينار٨,٠٠٠قدرت كلفة السيارة بمبلغ 
 
  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٦٠٤

 . دينار٤ ٠٠٠تقدر قيمة االثاث والمفروشات واالجهزة المكتبية بحوالي 

 

 

 

 

 

 

  
 



 
 

 ١٢

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤ 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد ظيفةالو

 ٦ ٠٠٠ ٥٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير مالي

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ موظف مبيعات

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٣ ٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس كيميائي

 ٢ ٤٠٠ ٢٠٠ ١ انتاجمراقب 

 ١٠ ٨٠٠ ١٥٠ ٦ فني عامل 

 ١ ٢٠٠ ١٠٠ ١ حارس

 ٤ ٠٨٠ ٨٥ ٤ عادي املع

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ١ ٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٤١ ١٠٠  السنوي المجموع

 

من % ١١علما بانه يضاف الى الرواتب واألجور اعاله مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي بواقع 

   .كلفتها

 
 
 



 
 

 ١٣

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٨٠٤
 

 دينار/التكلفة دينار/السعر للوحدة  ميةالك المادة

 ٩٠٠٠ ٦٠ ١٥٠ )Dust Wood(صوف الخشب 

 ٦ ٠٠٠ ٤٠ ١٥٠ )نفايات وفضالت(نشارة خشب 

 ٧ ٥٠٠ ٥٠ ١٥٠ نفايات جلود

 ١١ ٢٢٥ ١٥٠ ٧٥ عجينة خشب آلية

 ١٣ ١٢٥ ١٧٥ ٧٥ عجينة سيليلوزية

 ١٠ ٠٠٠ ٢٠٠ ٥٠ رابطةمواد عضوية 

 ٣٠٠٠ ٦٠٠ ٥ ورق بالستيكي

 ٥٩ ٨٥٠ )السنوي/ المجموع 

 
 

  : الضرورية الخدمات ٩٠٤
 :وتشتمل على الماء والكهرباء والوقود وعلى النحو التالي

 دينار/ التكلفة  البند

 ٦٠٠ المياه

 ٦ ٠٠٠ الكهرباء

 ٣ ٦٠٠ الوقود

 ١٠ ٢٠٠ المجموع



 
 

 ١٤

 
   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠-٤
 

التسجيل والترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف سوم  رعلى مصاريف التأسيس تشتمل

   . دينار٢,٠٠٠هذا وقد قدرت قيمتها بمبلغ . التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى

 

   برنامج تنفيذ المشروع١١٠٤
زمـة علـى     اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع واجراء التعديالت الال         ٦يحتاج المشروع الى فترة     

 .البناء وايصال الخدمات والتعاقد على شراء المعدات وحتى البدء باالنتاج التجاري

 

  

 

 

 :للسنة األولى  تكاليف التشغيل ١٠٥
 

دينار/ التكاليف  البند  

 ٥٩ ٨٥٠ المواد األولية 

٤٥ ٦٢١الرواتب واألجور  

١٤ ٠٠٠اإليجارات  

٤ ٥٠٠مصاريف البيع والتسويق  

١٠ ٢٠٠ضروريةالالخدمات   

١٢ ٧٤٠مصاريف تشغيلية اخرى  

١٤٦ ٩١١ المجموع   
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

الدراسة المالية. ٥  



 
 

 ١٥

 

 

  رأس المال العامل٢٠٥
 وبذلك يكون راس المال العامل ،نتاجية لمدة شهرإ  دورة راس المال العامل على أساساحتسابتم 

 . دينار ١٢,٢٤٣ للمشروع 
 

  كلفة الموجودات الثابتة٣٠٥
 

 ردينا / التكاليف البند

 ٤ ٠٠٠تعديالت بناء

 ٧٢ ٠٠٠ والماكيناتالمعدات

 ٨ ٠٠٠سيارة نقل

٤ ٠٠٠االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية  

 ٥٠٠تأمينات مستردة

٨٨ ٥٠٠  المجموع  
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٤٠٥
 دينار/ التكلفة  البند

 ٨٨ ٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ غيلمصاريف التأسيس وما قبل التش

١٢ ٢٤٣ رأس المال العامل  

١٠٢ ٧٤٣ المجموع   

  

 وسائل التمويل ٥٠٥
دينار/القيمة البند  

 ٤٢ ٧٤٣ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٦٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

١٠٢ ٧٤٣ المجموع   



 
 

 ١٦

 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

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

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

 :يلي 

 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع - -

 %. ٥٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٧٠٥
تحليل محاسبة المرفق، إن المشروع يحقق      يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية و       

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشـروع قـادر علـى الوفـاء                  ربحاً

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

 :تبين ما يليالنقدي، الميزانية التقديرية والتي 

 دينار في السنة األولى للتشغيل      ) ١٤ ٩٠٠(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة)٢٧ ٤٠٣( و

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي سـتدفع        لاموع  موظف شرينلعسيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار في السنة األولى ليرتفع      )٤٥ ٦٢١ (لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي        

 . دينار في السنة الخامسة)٥٥ ٤٥٣ (إلى مبلغ

فـي السـنة     % ٣١,٩في السنة األولـى و       % ١٥,٠تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.٣١,٩و  % ٣٠,٥الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار٨٥,٦٩٨ NPVة للمشروع تبلغ صافي القيمة الحالي -

 %.٣٥,٣ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٨تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -



 
 

 ١٧

  . سنوات٣تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على  % ٢٠و% ١٠

األمر الذي % ٢٠ اال ان المشروع يعتبر حساسا الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة .جدوى المشروع

 .يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على تكاليف التشغيل

 
 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

 ٨٠٥المالحق المالية



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

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

180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

59,85062,84365,98569,28472,748تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
23,17724,33625,55226,83028,172تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
17,64018,52219,44820,42121,442تكاليف المصنع التشغيلية

100,667105,700110,985116,534122,361مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
79,33383,30087,46591,83896,430الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي التسويق
17,78218,67119,60520,58521,614رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,5004,7254,9615,2095,470مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
14,00014,00014,00014,00014,000إيجارات

00000أيجار أرض
4,7004,9355,1825,4415,713مصاريف أخرى

46,24447,85649,54951,32753,193مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
9,1599,1599,1599,1599,159اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

55,80357,41659,10860,88662,752مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
23,53025,88428,35730,95233,678الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة على القرض
17,53020,86724,42028,20532,239الربح قبل الضريبة

2,6293,1303,6634,2314,836الضريبة على األرباح
14,90017,73720,75723,97527,403األرباح الصافية

%65%66%68%69%70نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 140,226141,654143,042144,377145,644نقطة التعادل

%67%69%72%75%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

4,00025.00160أألبنية
025.000منشآت أخرى
72,00010.007,200معدات وأجهزة

4,0006.67600األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
9,159المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
12,24312,2430رأس المال العامل المطلوب

102,74342,74360,000إجمالي تكلفة المشروع
%58%42%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الخشب السيليلوزي



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
180,000189,000198,450208,373218,791المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
42,743حقوق الملكية

60,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

7,25513,12219,17425,38831,738الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
102,743187,255202,122217,624233,761250,530مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
88,500مجموع اإلستثمارات

4,988100,667105,700110,985116,534122,361التكاليف التشغيلية المباشرة
46,24447,85649,54951,32753,193إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
6,0005,0173,9362,7471,439الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,6293,1303,6634,2314,836الضريبة

95,488155,540161,704168,134174,839181,829إجمالي التدفق النقدي الخارج
7,25531,71540,41849,49058,92268,701صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
9,82810,81111,89213,08114,389أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
9,82810,81111,89213,08114,389إجمالي دفعات سداد القرض

7,25521,88729,60737,59845,84154,312رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,76510,43412,21014,10316,119توزيعات األرباح

7,25513,12219,17425,38831,73838,192صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الخشب السيليلوزي



الموقع المقترح
محافظة العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
7,25513,12219,17425,38831,73838,192النقد

00000المدينون
4,9884,9884,9884,9884,9884,988المخزون

12,24318,10924,16130,37636,72643,180إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
4,000المباني

72,000األجهزة والمعدات
4,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
88,50088,50088,50088,50088,50088,500إجمالي األصول الثابتة
9,15918,31827,47736,63645,796اإلستهالك التراآمي

88,50079,34170,18261,02351,86442,704القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
102,74399,05095,54392,19888,98985,884مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
9828108111189213081143890اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

9828108111189213081143890مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5017239362274701438900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5017239362274701438900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
42,74342,74342,74342,74342,74342,743رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

6,13513,43921,98631,858األرباج المجمعة
6,1357,3038,5479,87211,284الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

42,74348,87856,18264,72974,60185,884مجموع حقوق الملكية
102,74399,05095,54392,19888,98985,884مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.9%26.9%22.5%18.6%15.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.9%32.1%32.1%31.6%30.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.72.02.32.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الخشب السيليلوزي



الموقع المقترح

محافظة العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%102,7435تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %42,7435مساهمة صاحب

%60,00012القروض

%50%58.4القرض الى التكاليف %

%15%41.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

14,90017,73720,75723,97527,403صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %14.7%13.5%12.3%11.0%9.7الربح قبل الضريبة

%31.9%26.9%22.5%18.6%15.0معدل العائد على اإلستثمار %

%31.9%32.1%32.1%31.6%30.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.72.02.32.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.70.40.20.0الديون

140,226141,654143,042144,377145,644نقطة 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 30,085-85,69878,57271,44749,15412,61027,806صافي القيمة الحالية

IRR %3.8%19.6%15.5%25.5%28.7%31.8%35.3معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.61.51.11.30.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

142,989

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.0%

31.6%

1.7

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الخشب السيليلوزي

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

20,954

12.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.3%معدل العائد الداخلي

NPV85,698صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.8%معدل العائد الداخلي

NPV78,572صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.7%معدل العائد الداخلي

NPV71,447صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.5%معدل العائد الداخلي

NPV49,154صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR15.5%معدل العائد الداخلي

NPV12,610صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.6%معدل العائد الداخلي

NPV27,806صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.8%معدل العائد الداخلي

NPV-30,085صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,4880-95,488

17,25533,08925,834

255435,44334,890

358137,91637,334

461140,51139,901

5641138,763138,122

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0105,0360-105,036

17,25533,08925,834

255435,44334,890

358137,91637,334

461140,51139,901

5641143,034142,393

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0114,5850-114,585

17,25533,08925,834

255435,44334,890

358137,91637,334

461140,51139,901

5641147,304146,663



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

095,4880-95,488

17,25524,08916,834

255425,99325,440

358127,99327,412

461130,09329,482

5641125,914125,273

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

095,4880-95,488

17,25515,0897,834

255416,54315,990

358118,07117,489

461119,67419,064

5641113,065112,424

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

095,9860-95,986

17,98118,39810,417

260920,08819,479

364021,86221,223

467223,72523,054

5705122,671121,966

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

096,4850-96,485

18,7063,707-4,999

26654,7324,068

36985,8095,111

47336,9396,207

5769106,578105,809


