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

 والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة     ) 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
 .ةمن المشاريع الصغيرة والمتوسط

 
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) ادةإر(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 المحلي ٤٠٣

  وأسعار البيعالمنافسة والتسويق ٥٠,٣

 اإليرادات المتوقعة للمشروع ٦٠٣

 الدراسة الفنية. ٤
         موقع المشروع١٠٤

 البناء ٢٠٤

 عملية التصنيع ٣٠٤

   المعدات واألجهزة٤٠٤

 األثاث والتجهيزات ٥٠٤

 السيارات ٦٠٤

 القوى العاملة ٧٠٤

 الخدمات الضرورية ٨٠٤

  المواد األولية الالزمة لالنتاج٩٠٤

 امج تنفيذ المشروعن 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

 

 مشغل لتصنيع الستائر المعدنية
 

 

 ملخص المشروع. ١

 اسم المشروع شغل لتصنيع الستائر المعدنيةم

المناطق المؤهلـة السـتخدام     / محافظة اربد 

 .صناعات خفيفة

 موقع المشروع 

الستائر المعدنية بمختلف المقاسات واأللـوان      

 .الخ… الستعمال المنازل والمكاتب 

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة  افراد ١٠

 االستثمار الكلي   دينار٣٨,٧٩٥

 صافي القيمة الحالية   دينار١٩,٣٩٨

 معدل العائد الداخلي  %٢٥,٧

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٥

 فترة االسترداد   سنوات٤
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 - :وصف المشروع ١٠٢
 

 نتائج إيجابية لم يشهدها منذ عدة سنوات وحسب         ٢٠٠٢حقق االقتصاد األردني خالل العام      

مقابـل  %  ٤,٩ت البنك المركزي فقد سجل الناتج المحلي اإلجمالي نمواً حقيقياً نسبته            بيانا

 تشير  ٢٠٠٣ إال أن المؤشرات األولية للربع الثالث من العام الحالي           ٢٠٠١في سنة   % ٤,٢

 .إلى تحسن ملحوظ في أداء االقتصاد القومي

يجابي وشهد لغايـة الربـع      وفيما يتعلق بقطاع اإلنشاءات، فقد واصل هذا القطاع نشاطه اإل         

 تحسناً ملموساً في مجال اإلنشاءات المختلفة كما سيرد فيما بعد مما            ٢٠٠٣الثالث من عام    

يؤدي إلى زيادة الطلب على مختلف مدخالت اإلنتاج لهذا القطاع وما يتبع ذلك زيادة الطلـب             

 .على الستائر المعدنية مثالً لغايات الديكور وخالفه

المعدنيـة بقياسـات    ) السـتائر (قترح إلى إنشاء مشغل لتصنيع البرادي       يهدف المشروع الم  

مختلفة وتوفيرها للمواطنين سواء في مجال اإلسكان و في المجال التجاري بسعر مناسـب              

 .حيث أن هنالك طلباً مستمر على مثل هذه المنتجات لمختلف االستعماالت

 

  - :  مبررات المشروع٢٠٢

 

على منتجات مواد الديكور والزخرفـة ومنهـا اسـتعماالت           هنالك طلب قائم ومتنامي      -١

 .الستائر المعدنية من قبل عدد كبير من القطاعات السكنية أو التجارية أو الصناعية

استعمال هذا النوع من الستائر مالئم لالستعمال في معظم أنواع األبنية كونه يعمر لمدة               -٢

 .اء التالفة منهطويلة ويمكن صيانته بسهولة وتغيير القطع أو األجز

 .سهل االستعمال والتنظيف مقارنه بالستائر العادية المصنعة من مواد أخرى -٣

 .خلق فرص عمل استثمارية جيدة في المنطقة و توفير فرص عمل جديدة -٤

 . أصحاب المشروع/  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب  -٥

 
 

 

 

 

المقدمة .٢



 ٣

 

  - :    الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

مدينة اربد أو ضواحيها حيث أن هـذه المحافظـة          / حافظة اربد يقترح إقامة المشروع في م    

تشكل اكبر تجمع سكاني بعد محافظة العاصمة من حيث عدد السـكان والنشـاطات سـواء                

إضافة إلى انه يمكن أن يتعدى نشاط المشـغل المقتـرح           . الصناعية أو التجارية أو الثقافية    

 .افظات األخرىحدود المحافظة بكل سهولة وتوزيع اإلنتاج إلى المح
 

   

 

 

 - :  وصف المنتج١٠٣

 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج وتصنيع الستائر المعدنية من مختلف المقاسات واألشـكال            

 .لغايات تغطية حاجات السوق المحلي من االستعماالت لهذه المنتجات وألغراض الديكور
 

 -:  الطلب الحالي ٢٠٣

 

 اكبر مستهلك لمواد البناء بشكل عام ومواد الديكور         يعتبر قطاع اإلنشاءات بمختلف أنشطته    

بما فيها الستائر المعدنية بشكل خاص ويتم تغطية الطلـب عـن طريـق اإلنتـاج المحلـي                  

وقد بينت النشرة اإلحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي األردنـي أن            . واالستيراد

 قد بلغـت    ٢٠٠١-١٩٩٨وات  عدد رخص البناء الصادرة والمساحات المرخصة خالل السن       

 ١٩٩٨ألف متـر مربـع فـي سـنة          ) ٤٠٩٧,٢(رخصة والمساحة المرخصة    ) ١٥٩٧١(

ألف متر مربع فـي العـام       ) ٧٣٠٧(رخصة والمساحة المرخصة    ) ٢١٤٣٣(وارتفعت إلى   

 في المدن الرئيسية فـي المملكـة        تعدد الرخص التي منح   ) ١(ويبين الجدول رقم    . ٢٠٠٢

 .٢٠٠٢-١٩٩٨خالل الفترة 
 

 

 

 

 

 

 دراسة السوق.٣



 ٤

 )١(جدول رقم 
 

السنة

 المدينة

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

 ٥٧١٦ ٥٦٣١ ٤٩٧٩ ٥٠٧٠ ٥١٤٠ عمان

 ٤٧٠٩ ٤٦٥٩ ٣٤٩١ ٢٦٣٥ ٢٣٧٧ اربد

 ١٧٥٢ ١٧٢٢ ١٦١٤ ١٤١٦ ١٤١١ الزرقاء

 ٧٥٦٥ ٧٥٥١ ٦٢٩٧ ٥١٣٧ ٥٤٩٦ المدن األخرى

 ١٦٩٢ ١٦٨٧ ١٥٤٤ ١١١٣ ١٥٤٧عدد الرخص األخرى

 ٢١٤٣٣ ٢١٢٤٨ ١٧٩٢٥ ١٥٣٧١ ١٥٩٧١ المجموع

 

 رخصة خـالل    ٢٣٧٧يبين الجدول السابق أن عدد الرخص الصادرة في محافظة اربد بلغت            

من مجموع عدد الرخص الممنوحة فـي المملكـة         % ١٤,٩ وتشكل ما نسبته     ١٩٩٨العام  

رخصة تشكل ما نسـبته     ) ٤٧٠٤( حوالي   ٢٠٠٢بينما بلغ عدد الرخص الصادرة في سنة        

 .رخص الصادرة في المملكةمن مجموع ال% ٢٢
 

من البيانات السابقة يتبين أن معدل الزيادة في الرخص الممنوحة خالل الفتـرة مـن عـام                 

لـنفس  % ١٥,٥٢بينما بلغت الزيادة في المساحات المرخصـة        % ٨ بلغت   ٢٠٠٢-١٩٩٨

ومـا  سنوياً  % ٢,٨الفترة، وإذا ما أخذنا باالعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان والبالغة            

يتبع ذلك من الزيادة في الطلب على المساكن وبالتالي زيادة الطلب على مستلزمات البنـاء               

 . بشكل عام ومواد التجهيز والديكور بشكل خاص والتي منها الستائر موضوع هذا البحث
 

يصعب تحديد حجم الطلب المحلي على الستائر المعدنية في األردن وذلك لتعدد عدد المشاغل              

 بتصنيعها وبيعها سواء للجمهـور مباشـرة أو لمحـالت بيـع مـواد الـديكور                 التي تقوم 

إذ بينت التسجيالت الصناعية حسب سجالت غرفة       . ومستلزمات البناء ومحالت بيع الستائر    

مشاغل تقوم بإنتاج الستائر المعدنية وبعضها يقـوم بإنتـاج          ) ٩ ( صناعة عمان  أن هنالك    

.  كورديون والستائر العمودية واالباجورات البالستيكية    مستلزمات ديكور أخرى مثل أبواب األ     

ولكن بأخذ مؤشر حجم االستيراد من المواد والمستلزمات األولية الداخلة في صناعة الستائر             

المعدنية مثل روالت األلمنيوم واإلكسسوارات الالزمة لعملية تجميع الستائر بعـد تجميعهـا             

حجـم المسـتوردات    ) ٢(ويبين الجدول رقم    . ئريمكن تحديد حجم الطلب المحلي على الستا      

 والذي ينص على ٨٣٠٢٤٩٠٠٠والصادرات والمعاد تصديره من بند التعرفة الجمركية رقم    

تركيبات ولوازم وأصناف مماثلة أخر من معادن عادية ممـا يسـتعمل للنوافـذ والسـتائر                

 .٢٠٠٢-١٩٩٩وات  السنوصناعة العربات والسراجة وصناديق الثياب والعلب وخالفها خالل



 ٥

 

 )٢(جدول رقم 

 دينار/ كغم القيمة / الكمية 

 السنة الصافي المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة كمية

٦٠٨٦٨٧ ١٧٣١٣٦ ١٢٥٠٦٢ ٦٩٠٧٣ ٠ ٠ ٧٣٣٧٤٩ ٣٤٢٢٠٩ ١٩٩٩ 

٧٣٣٨٠٣ ١٨٩٨٠٧ ١٠٥٠٠ ٤٢٩٣ ١٧٧ ٣٥٠ ٧٤٤٤٨٠ ٣٩٤٤٥١ ٢٠٠٠ 

٢٢٣١٣٠( ٥٠٣٨٤ ١٩٠٦٣ ٧٩١٠ ٧٠٨١٢٢ ١٩٤٤٦٩ ٥٠٤٠٥٥ ٢٥٢٧٩٠ ٢٠٠١( 

٥٥٨٨٨٦ ٣١٩٥٨٢ ٦٥٩٨٦ ٤٢١٥٨ ٤٥٨٤٠ ٧٣٠١٥ ٦٧٠١٨٢ ٤٣٤٧٥٥ ٢٠٠٢ 

 

يصعب تقدير حجم االستهالك من الستائر المعدنية لهذا البند إذ اشتمل على المواد األوليـة               

مر الـذي ال يسـاعد فـي     المصنعة الداخلة في صناعة الستائر إضافة إلى أصناف عديدة األ         

 قـد فاقـت     ٢٠٠١االعتماد عليه لتقدير حجم االستهالك ، كما أن قيمة الصادرات في سنة             

قيمة المستوردات ويرجع السبب في ذلك أن الستائر المصدرة كانت مصنعة ومجمعة بالكامل             

 . هاحيث أن سعر الستائر المصنعة والمجمعة تباع بأضعاف كلفة المواد األولية واكسسوارات
 

 :اإلنتاج المحلي -
 

مشاغل رئيسية تقوم بإنتاج الستائر المعدنية وتجميعها وبيعهـا         ) ٩(يوجد في األردن حالياً     

للمستهلكين مباشرة أو تقوم ببيعها لمحالت أشغال الديكور ومسـتلزمات البنـاء أو تقـوم               

ا وبيعها  بتشكيل روالت األلمنيوم وقصها حسب المقاس المطلوب وتجهيزها مع اكسسواراته         

 . الخ…لتقوم مشاغل أخرى بتجميعها وتركيبها في المساكن أو المكاتب 

يصعب تقدير حجم الطلب على الستائر المعدنية من واقع بيانات المستوردات إذ أن هنالـك               

بدائل لهذا النوع من الستائر ولكن من االستفسارات والمعلومات التي أمكن الحصول عليهـا           

مشاغل تقوم باستيراد جميع مسـتلزمات  ) ٤(أعاله فقد تبين أن  من بعض أصحاب المشاغل     

مؤسسة األندلس ومؤسسـة السـراب      : إنتاج وتصنيع الستائر المعدنية واكسسواراتها وهي     

وشركة الوسيم وشركة الحارس وبناء على حجم مبيعات هذه المؤسسات في السوق المحلي             

عدنية فقد تم تقدير حجم استهالك األردن       من المواد والمستلزمات الالزمة لتصنيع الستائر الم      

 وان الطلب ٢٠٠٢متر مربع في سنة   ) ١٨٠٠٠٠-١٥٠٠٠٠(من الستائر المعدنية بحوالي     

على هذا النوع من الستائر في ازدياد مستمر وخاصة في الوحدات التي يتم إنشاؤها للغايات               

 أو الفنادق و المطاعم   التجارية أو الصناعية وفي معظم المؤسسات سواء العامة أو الخاصة           

نسبة ب و  السريع عرض هذه النوعية إلى االستهالك    تاضافة إلى استبدال الستائر القائمة حيث ت      

  .أي انه يمكن استبدال القائم بعد خمس سنوات من التركيب% ٢٠



 ٦

 

 

 - :   الطلب المتوقع٣٠٣
 

د األولية التي تـدخل  لعدم توفر بيانات تفصيلية عن حجم االستيراد للستائر المعدنية أو للموا   

في صناعتها وبناءاً على االستقصاءات والمحادثات التي تمت مع معظم أصحاب المشـاغل             

الموجودة في األردن إضافة إلى تقديرات عدد من محـالت تنفيـذ أعمـال الـديكور وبيـع                

مستلزماتها فقد تم تقدير حجم االستهالك المحلي كما هو مبين أعاله ولغايات التحفظ بهـذه               

 بحـوالي   ٢٠٠٢لدراسة فقد تم اعتماد تقدير حجم السـوق المحلـي بالمتوسـط لسـنة               ا

سنوياً مع األخذ   % ٥متر مربع وعلى فرض أن حجم االستهالك سيزداد بنسبة          ) ١٢٠٠٠٠(

بعين االعتبار معدل الزيادة السكانية ونشاط قطاع اإلنشاءات واإلسكان فـان حجـم الطلـب               

 سيكون كما هو موضح فـي       ٢٠٠٨ -٢٠٠٤الل السنوات   المتوقع على الستائر المعدنية خ    

 .) ٣(الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 حجم الطلب المتوقع السنة

١٣٢,٠٠٠ ٢٠٠٤ 

١٣٩,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

١٤٦,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

١٥٣,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

١٦١,٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 - :الطاقة اإلنتاجية للمشروع وحصته من السوق المحلي ٤٠٣
 

ترح للمشروع وحسب المعلومات التي أمكـن الحصـول         بناءاً على نوعية الجهاز اآللي المق     

عليها من المشاغل األخرى الرئيسية في عمان ومقارنة حجم إنتاجها بحجم إنتاج المشروع             

متر مربع  ) ٢٥٠٠٠(المقترح فقد تبين أن الطاقة القصوى للمشغل المقترح ستكون بحوالي           

 .سنة/يوم٣٠٠/ ساعات عمل٨على أساس وردية واحدة 

متر مربع وتشكل هذه الطاقة     ) ١٨٧٥٠(ن الطاقة العملية للمشروع ستكون حوالي       وعليه فا 

 .٢٠٠٤من حجم السوق المتوقع كما في سنة % ١٤ما نسبته 



 ٧

ولغايات هذه الدراسة فانه سيتم افتراض أن المشروع سيبدأ التشغيل في السنة األولى بنسبة             

سنوياً وعليه فان الجدول    % ٥بمعدل  من الطاقة اإلنتاجية العملية وترتفع هذه النسبة        % ٥٠

يبين تدرج الطاقة اإلنتاجية سنوياً وحجم اإلنتاج المتوقع بـالمتر المربـع لخمـس              ) ٤(رقم  

 .سنوات تشغيلية
 

 )٤(جدول رقم 
 

 من حجم السوق% ١٠٠ حجم اإلنتاج المتوقع %نسبة الطاقة المستغلة  السنة

 ٧,١ ٩٣٧٥ %٥٠ األولى

 ٧,١ ٩٨٤٠ %٥٢,٥ الثانية

 ٧,١ ١٠٣٣٠ %٥٥,١ الثالثة

 ٧,١ ١٠٨٤٠ %٥٧,٨ الرابعة

 ٧,١ ١١٣٨٠ %٦٠,٧ الخامسة

 

 - :المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥٠٣
 

تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحلي بشكل خاص حيـث أن االسـتيراد للسـتائر                

ما أفاد بعض تجار ومحـالت      المصنعة ال يشكل إال جزء بسيط جداً من حجم الطلب المحلي وذلك ك            

 .بيع مواد الديكور

ومن حيث التسويق، فيجب على إدارة المشروع التركيز على جودة المنتج ومتانته واستعمال المواد 

الجيدة وخاصة اإلكسسوارات الداخلة في تصنيع الستائر المعدنية وفتح قنوات اتصال مع متعهـدي              

يع وتركيب الستائر المعدنية هذا في حالـة البيـع          تنفيذ أعمال الديكور وخاصة المتخصصين في ب      

، أما من ناحية البيع بالقطعة وعلى سبيل المثال للمنازل والمكاتـب والمحـالت التجاريـة                بالجملة

والمستهلك األخير في سلسلة الطلب فيجب التركيز أيضا على جودة المنتج وااللتزام بالمواصـفات              

وتنفيذ عمليات التصنيع والتركيب في مواعيدها كما يتطلب األمر توفير هامش ربح جيد للوسـطاء               

 .رض وصغار منفذي أعمال بيع وتركيب الستائر المعدنيةا المعحابأص

أما من حيث األسعار، فهي تختلف من مشغل آلخر وعموماً فان أسعار البيع للمتر المربع الواحـد                 

من الستائر المعدنية يتوقف على عرض ريش األلمنيوم الداخلة في عملية تجميع الستائر، واالقيسة         

 سم ولكن اغلب االسـتهالك أو الطلـب علـى           ٥ سم،   ٣,٥ سم،   ٢,٥لي  الدارجة في السوق المح   

 سم فان الطلب عليه قليـل وال يتـوفر هـذا    ٥ سم أما قياس ٣,٥ سم ومن ثم     ٢,٥الستائر قياس   

 دينار للمتر المربع    ٩-٨أما متوسط سعر البيع بالجملة فيبلغ حوالي        . المقاس إال عند مشغلين فقط    

 ١٣-١٢ تنفيذ الديكور أما سعر التجزئة للمستهلك النهائي فيبلـغ           الواحد لمحالت ومتعهدي أعمال   



 ٨

دنانير للمتر ) ٨(دينار للمتر المربع الواحد ولغايات هذه الدراسة فانه سيتم اعتماد سعر البيع بمبلغ  

 .المربع الواحد

 

 - :  اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣
 

لة وحجم اإلنتاج المتوقع للمشروع فان الجدول       بناءاً على سعر البيع المقترح ونسبة الطاقة المستغ       

 .إجمالي اإليرادات المتوقعة في السنة األولى للتشغيلو  اإلنتاجيبين حجم) ٥(رقم 

 

 )٥(جدول رقم 
 

سعر البيع المقترح للمتر حجم اإلنتاج المتوقع الطاقة المستغلة السنة

 دينار/المربع الواحد

 إجمالي اإليرادات

 دينار

 ٧٥,٠٠٠ ٨ ٩٣٧٥ %٥٠ األولى

 

 

 

 

 

 - :موقع المشروع١. ٤
 

مدينة اربد أو ضواحيها حيث تتوفر في المحافظة عدد من          / يقترح إقامة المشروع في محافظة اربد     

المواقع المناسبة المرخصة لغايات استعمال صناعات خفيفة كما تتوفر في هذه المناطق الخـدمات              

ى أن محافظة اربـد تشـكل الثقـل السـكاني والبعـد             الضرورية الالزمة واأليدي العاملة إضافة إل     

االقتصادي واالجتماعي الثاني بعد محافظة العاصمة، كما يالحـظ أن هنالـك عـدد مـن القـرى                  

والتجمعات السكانية الكثيرة التي تحيط بمدينة اربد إضافة إلمكانية نقل منتجات ونشاط المشـروع              

 .إلى خارج حدود المحافظة بدون أية معوقات

 

 - :لبناءا   ٢٠٤
 

ع متر مربع من البناء وهذا النوع من اإلنتـاج والتصـني          ) ٢٠٠(تقدر احتياجات المشروع بحوالي     

وهي منتشرة بكثـرة فـي      ) محالت مرخصة لالستعمال الصناعي     ( يحتاج إلى بناء إسمنتي بسيط      

 .توزيع المساحات المطلوبة) ٦(ويبين الجدول رقم . المحافظة

 

 الدراسة الفنية.٤



 ٩

 )٦(جدول رقم 
 ٢م/احة المس البند

 ١٠٠ صالة إنتاج وتجميع الستائر

 ٣٢ مكاتب اإلدارة والتسويق والمحاسبة

 ٣٦ مستودع للمواد األولية واإلكسسوارات

 ١٦ )لتغيير المالبس( غرفة للعمال 

 ١٦ الخدمات العامة األخرى 

 ٢٠٠ المجموع

     جار حـوالي   يفترض استئجار مبنى ضمن المناطق المشار إليها أعاله ويتراوح بدل اإلي           -

 .دينار) ٣,٠٠٠(دينار للمتر المربع الواحد أي أن بدل اإليجار السنوي يبلغ )  ١٥(

يحتاج البناء المستأجر إلى بعض التعديالت والتجهيزات والتوصيالت الكهربائية وتقـدر            -

 .دينار) ١,٠٠٠(تكلفتها حوالي 

 - :عملية التصنيع ٣٠٤
 

خطوات التالية علماً بان ماكينات ومعدات التصنيع       تتلخص عملية تصنيع الستائر المعدنية بال     

 .يدوية باستثناء ماكينة التخريم

يتم تركيب رول األلمنيوم حسب القياس واللون المطلوب على ماكينة التشـكيل وقـص               -١

 .الريش حيث يمرر شريط األلمنيوم على عجل بحيث يعطي الشفرة شكل شبه قوس

معدنية تقوم بفتح فتحات فـي      ) خرامات( س  بعد عملية التشكيل يمرر الشريط على رؤو       -٢

الشريط حسب القياس والموقع المطلوب ثم يتم قص الشفرات حسب الطـول المطلـوب              

 .بناءاً على القياس الذي تم احتسابه عند عملية التفصيل

 .يتم تجميع الشفرات تمهيداً لعملية التجميع -٣

التـي تركـب    ) الثقالـة    ( التي تركب في األعلى والكعب    ) القاعدة  ( يتم قص الجسورة     -٤

 .باألسفل حسب المقاس المطلوب ويتم نقلها لطاولة التجميع

يتم تجميع الريش وتركيب اإلكسسوارات الالزمة وهي العالقات التي تصل ما بين الريش              -٥

 سم وقالب تغيير اتجاه الريش ومحور رفع أو         ٣والعالقات شريط من البالستيك بعرض      

ويتم تركيب القاعدة والكعب وإغالق     . رة عند الحد المطلوب   تنزيل الستارة وتوقيف الستا   

طرفي تيوب القاعدة والكعب بقطعة بالستيك مقصوصة حسب مقطع التيـوب ثـم يـتم               

 .تركيب الخيطان والحبال للتحكم بتغيير اتجاه الشفرات وفتح وإغالق الستارة

م نقلهـا لموقـع     يتم بعد ذلك إما بيع الستائر للمتعهدين حسب القياس المطلوب أو يـت             -٦

 .التركيب من قبل المختصين

 



 ١٠

 - : المعدات واألجهزة٤٠٤
 

المعدات واألجهزة واألدوات الالزمة لعمليـة التصـنيع والتركيـب          ) ٧(يوضح الجدول رقم    

 .والتكلفة التقديرية لها 
 

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة الالزمة للمشروع

 دينار/ التكلفة المصدر العدد لبند

 ٦,٠٠٠  ١ يل شفرات الستائر وقصهاكاكينة تشم

 ٥,٥٠٠  ١ ماكينة قص الجسور والقواعد

 ٢,٥٠٠  ١ ماكينة التخريم

 ٦٠٠  ١ ضاغطة هواء 

 ٦٠٠  - معدات تثبيت وتثقيب

 ٨٠٠  - عدد وأدوات مختلفة وطاوالت لإلنتاج

 ١٦,٠٠٠   المجموع

 

 -:   األثاث والتجهيزات ٥٠٤
 

 أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في الكراسي والمكاتـب وخـزائن حفـظ             يحتاج المشروع إلى  

الملفات والمستندات وجهاز حاسوب لإلدارة والمحاسبة والتسويق وهاتف وفـاكس وتقـدر            

 .دينار) ٢,٠٠٠ (   تكاليفها حوالي

  

 - :السيارات ٦٠٤
 

لمنتجـات  يلزم المشروع واسطة نقل متوسطة الحجم وذلك لتسيير أعمال المشروع ولنقل ا           

الجاهزة للعمالء ولعمليات النقل والتركيب في الموقع وتقدر تكلفة هـذه السـيارة حـوالي               

 .دينار) ١٠,٠٠٠(

 

 
 

 



 ١١

 - :  القوى العاملة٧٠٤
 

احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشـهرية والسـنوية          ) ٨(يبين الجدول رقم    

 .)بالدينار( التي ستدفع لهم 
 

 )٨(جدول رقم 

 اتب واألجورالرو

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مدير/ صاحب المشروع

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ مالي واداري

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مشرف انتاج 

 ٤,٥٠٠ ١٢٥ ٣ عمال انتاج 

 ٣,٦٠٠ ١٠٠ ٣ عامل عادي

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سائق

 ١٧,١٠٠  ١٠ المجموع
 

 % ١١في الضمان االجتماعي والبالغـة نسـبتها        يضاف للرواتب أعاله مساهمة المشروع      

 . دينار) ١٨,٩٨١(ليصبح إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة 
 

 - :    الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع٨٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل بعض المعدات البسيطة           

ويبـين الجـدول   . مال الشخصي والسوالر كوقود السيارة     ولالنارة االعتيادية والمياه لالستع   

 . تكاليف هذه الخدمات) ٩(رقم 

 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند

 ٨٤٠ الكهرباء

 ١٨٠ المياه

 ١,٢٠٠ وقود السيارة

 ٢,٢٢٠ المجموع

هربائي والمياه والتلفـون    تبلغ قيمة التامينات التي سيتم دفعها وهي تامينات توصيل التيار الك           -

 .دينار) ٥٠٠(الخ وتقدر بحوالي … 

 



 ١٢

 - :المواد االولية الالزمة للمشروع   ٩٠٤
 

المواد االولية الالزمة للمشروع وكلفة المتر المربع الواحـد مـن هـذه             ) ١٠(يوضح الجدول رقم    

 .المواد

 

 )١٠(جدول رقم 
 

 دينار/ التكلفة البند

 ٢,٣  األلمنيوممن  سم ٣,٥ – سم ٢,٥ريش عرض 

 ١,١ من االلمنيوم )الثقالة السفلية(الكعب ) الجسر العلوي ( القاعدة 

 ٠,٢٥ (Ladder Cord )الحماالت 

 ٠,١٠ (Cord Lock)القالبات 

 ٠,٢٠ (Components) اإلكسسوارات

 ٠,١٢ الخيطان والحبال

 ٠,١٠ السدادات الطراف الجسر والكعب

 ٤,١٧ المجموع

 

)= ٤,١٧ X ٩٣٧٥( يبلـغ    اإلنتـاج  مـن    األولى للسنة   األوليةمالي تكاليف المواد    وعليه فان إج  

 . دينار٣٩,٠٩٣

 

 - :امج تنفيذ المشروعن بر١٠. ٤
 

 اشهر كون البناء مستاجر وان اعمال التعديل        ٦تقدر الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي        

ن هذه الفترة كافية لفـتح االعتمـادات المسـتندية    والتمديدات الكهربائية ال تستغرق وقتاً طويالً وا 

 . وتركيبهاالستيراد الماكينات والمعدات الالزمة

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 

 

 

 -:تكاليف التشغيل السنوية  ١٠٥
 

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

 

 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل السنوية

 دينار / التكلفة البند

 ٣٩,٠٩٣ اد االولية المو

 ١٨,٩٨١ الرواتب واالجور

 ٣,٠٠٠ االيجارات

 ٢,٢٢٠ الخدمات الضرورية

 ٧٢٠ تسويق 

 ٢,٣٥٠ المصارف التشغيلية االخرى

 ٦٦,٣٦٤ المجموع

 

 - :  رأس المال العامل٢٠٥
 

تقدر احتياجات رأس المال العامل للمشروع وعلى أساس حاجة شـهر ونصـف أي مبلـغ                

 .دينار) ٨,٢٩٥(
 

 - :نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ٣٠٥
 

الستشـارات الماليـة والقانونيـة      ل وا  التسجي أتعابتشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل       

 . دينار ) ١,٠٠٠(الخ وتقدر تكلفتها حوالي ..واستكمال الدراسات ومصاريف االنتقال

 
 

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 ١٤

 - : إجمالي تكاليف المشروع٤. ٥
 

 .ي تكاليف المشروعإجمال) ١٢(يوضح الجدول رقم 
 

 )١٢(جدول رقم 

 إجمالي تكاليف المشروع 

 دينار / التكلفة  البند

 ١,٠٠٠ تعديالت البناء 

 ١٦,٠٠٠ واألدوات والمعدات األجهزة

 ٢,٠٠٠  والتجهيزات المكتبيةاألثاث

 ١٠,٠٠٠ السيارات

 ٥٠٠  المستردةالتأمينات

 ٢٩,٥٠٠  الثابتةاألصولمجموع تكلفة 

 ١,٠٠٠  وما قبل التشغيلتأسيسالمصاريف 

 ٨,٢٩٥ راس المال العامل

 ٣٧,٧٩٥ إجمالي تكاليف المشروع

 

 

 - :وسائل التمويل  ٥ .٥
 

دينار و يمثل ) ١٨,٠٠٠( صاحب المشروع على قرض مصرفي بقيمة تم افتراض حصول

من إجمالي تكاليف المشروع بينما تغطى باقي التكاليف من مصادر صاحبه الخاصة ) %٤٦,٤(

 .  سنوات ٥و لمدة % ١٠علما بأن فائدة القرض 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٥

 - :   الفرضيات المالية٦٠٥
 

في بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحـدى مؤسسـات التمويـل                 -

 .لتغطية جزء من إجمالي تكاليف المشروع وبضمانات معقولة تقبل بها الجهة المانحة للقرض

اسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قـرض لتغطيـة              ألغراض هذه الدر  

 سنوات بأقساط سـنوية     ٥جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى           

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

 .حالتأسيس فترة سما

 : سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

نقدية  تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومدخالت اإلنتاج ستكون            -

 .وكذلك المبيعات 

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

  %.١٥روع خاضع لضريبة دخل بمعدل اعتبار أن المش -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

 - :الخالصة ٧. ٥
 

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

روع قـادر علـى     يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المش           

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 األولـى للتشـغيل        ٢,٦٦٦يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . للسنة الخامسة دينار٥,٩٦١

، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما         لعشرة موظفين سيوفر المشروع فرص عمل      -

 إلى  ترتفع دينار في السنة األولى      ١٨,٩٨١فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ       

 . دينار في السنة الخامسة٢٣,٠٧١مبلغ 

في السنة الخامسة   % ١٦,١في السنة األولى و     % ٧ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

في % ١٦,١في السنة األولى إلى     % ١١,٧للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية        

 .السنة الخامسة

 . دينار١٩,٣٩٨ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٥,٧ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥لحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ ناتج قسمة القيمة ا -

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 %١٠ تكاليف التشغيل أو انخفاض أسعار البيع بنسبة  المشروع حساس في حالة زيادة -



 ١٦

pr  
 
 
 
 

 حساب االرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي  .٢

 الميزانية العمومية  .٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  .٤

المالحق المالية .٦



الموقع المقترح
محافظة اربد/ اربد

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

75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

39,09341,04843,10045,25547,518تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,65512,23812,85013,49214,167تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0803,2343,3963,5653,744تكاليف المصنع التشغيلية

53,82856,51959,34562,31365,428مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,17222,23123,34224,50925,735الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
7,3267,6928,0778,4818,905رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

720756794833875مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,0003,0003,0003,0003,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,3701,4381,5101,5861,665مصاريف أخرى

12,53613,01313,51314,03914,591مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,4993,4993,4993,4993,499اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

16,23516,71217,21317,73818,290مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,9375,5196,1306,7717,445الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,8001,5051,181824432الفائدة على القرض
3,1374,0144,9495,9477,013الربح قبل الضريبة

4716027428921,052الضريبة على األرباح
2,6663,4124,2065,0555,961األرباح الصافية

%71%72%74%75%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
63,88864,53265,15765,75566,321نقطة التعادل (بالدينار)

%73%76%79%82%85نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
16,00010.001,600معدات وأجهزة

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

1,00010.00100أخرى
3,499المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,2958,2950رأس المال العامل المطلوب

38,79520,79518,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مشغل انتاج وتصنيع الستائر المعدنية



الموقع المقترح
محافظة اربد/ اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
75,00078,75082,68886,82291,163المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
20,795حقوق الملكية

18,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,4096,1999,26312,61216,252الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
38,79578,40984,94991,95199,433107,415مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
29,500مجموع اإلستثمارات

4,88753,82856,51959,34562,31365,428التكاليف التشغيلية المباشرة
12,53613,01313,51314,03914,591إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,8001,5051,181824432الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
4716027428921,052الضريبة

35,38768,63571,63974,78278,06881,503إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,4099,77413,30917,16921,36625,912صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,9483,2433,5683,9244,317أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,9483,2433,5683,9244,317إجمالي دفعات سداد القرض

3,4096,82610,06613,60117,44121,595رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06278039901,1891,403توزيعات األرباح

3,4096,1999,26312,61216,25220,193صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مشغل انتاج وتصنيع الستائر المعدنية



الموقع المقترح
محافظة اربد/ اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,4096,1999,26312,61216,25220,193النقد

00000المدينون
4,8874,8874,8874,8874,8874,887المخزون

8,29511,08514,15017,49821,13925,079إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

16,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

1,000أخرى
29,50029,50029,50029,50029,50029,500إجمالي األصول الثابتة
3,4996,99810,49713,99617,496اإلستهالك التراآمي

29,50026,00122,50219,00315,50412,004القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
38,79537,88637,25236,90136,84237,084مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
294832433568392443170اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

294832433568392443170مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

15052118088241431700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
15052118088241431700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
20,79520,79520,79520,79520,79520,795رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,0394,6487,86411,730األرباج المجمعة
2,0392,6093,2173,8664,558الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

20,79522,83425,44328,66032,52537,084مجموع حقوق الملكية
38,79537,88637,25236,90136,84237,084مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.1%13.7%11.4%9.2%7.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.1%15.5%14.7%13.4%11.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 3.44.04.54.9NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع مشغل انتاج وتصنيع الستائر المعدنية



الموقع المقترح

محافظة اربد/ اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%38,7955تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %20,7955مساهمة صاحب

%18,00012القروض

%20%46.4القرض الى التكاليف %

%15%53.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,6663,4124,2065,0555,961صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%7.7%6.8%6.0%5.1%4.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%16.1%13.7%11.4%9.2%7.0معدل العائد على اإلستثمار %

%16.1%15.5%14.7%13.4%11.7معدل العائد على حقوق الملكية %

3.44.04.54.9NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

63,88864,53265,15765,75566,321نقطة 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 33,377-6,990-11,298-19,39816,54013,6834,050صافي القيمة الحالية

IRR 10.7-%7.2%3.9%14.9%20.4%22.8%25.7معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.10.70.80.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

65,131

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.5%
14.3%

3.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع مشغل انتاج وتصنيع الستائر المعدنية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,260

6.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR25.7%معدل العائد الداخلي
NPV19,398صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR22.8%معدل العائد الداخلي
NPV16,540صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV13,683صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV4,050صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.9%معدل العائد الداخلي
NPV-11,298صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.2%معدل العائد الداخلي
NPV-6,990صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-10.7%معدل العائد الداخلي
NPV-33,377صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,3870-35,387

13,4098,6365,227

23969,2188,822

34169,8299,413

443710,47010,034
545853,34352,885

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

038,9250-38,925

13,4098,6365,227

23969,2188,822

34169,8299,413

443710,47010,034
545854,54454,085

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

042,4640-42,464

13,4098,6365,227

23969,2188,822

34169,8299,413

443710,47010,034
545855,74455,286



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,3870-35,387

13,4094,8861,477

23965,2804,884

34165,6945,278

44376,1295,692
545847,77547,317

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,3870-35,387

13,4091,136-2,273

23961,343947

34161,5601,144

44371,7881,351
545842,20841,749

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

035,8750-35,875

13,7502,000-1,750

24362,2651,829

34572,5432,085

44802,8352,355
550446,34245,837

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,3640-36,364

14,091-4,637-8,727

2475-4,689-5,164

3499-4,743-5,242

4524-4,800-5,324
555039,34038,790




