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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

 
 في مختلف ) إرادة(تاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلن 

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 للفرصة

 .يف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعر
 

لتقديم أية) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون) إرادة ( شروع تعزيز اإلنتاجية تتواجد مراكز م

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 ٣

 
 

  المحتويات

 .١ ملخص المشروع 

قدمةالم   ٢. 

   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

  ٣,٢ الموقع العام للمشروع

  .٣   دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات

   ٤. ٣ االنتاج المحلي

  ٥,٣ الطلب المحلي السابق

    ٦,٣      الطلب المتوقع

    ٧. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

    ٨. ٣ المنافسة والتسويق

    ٩. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

  .٤    الدراسة الفنية 

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤  البناء

   ٣. ٤  والتجهيزات األثاث

   ٤. ٤ المواد االولية

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية

   ٦,٤ لقوى العاملة واالجور اسنويةا

   ٧,٤ برنامج تنفيذ المشروع

   

 .٥ الدراسة المالية 

   ١. ٥ تكاليف المشروع ملخص 

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ وسائل التمويل

   ٥. ٥ األسس والفرضيات المالية

   ٦. ٥ وف الماليةملخص المؤشرات والكش

   ٧. ٥ المالحق المالية
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 مشروع تهديب الشماغات

 

 ملخص المشروع -١

 تهديب شماغات اسم المشروع

 ،اربد،الزرقاءعمان موقع المشروع

 تهديب شماغات منتجات المشروع

  فرصة واحدة  األيدي العاملة

 دينار ٤,٨٨٥ ياالستثمار الكل

 % ٥٦,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ٨,٧٠٣ صافي القيمة الحالية

  ٢,٧ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 ةسن ٢ فترة االسترداد

 



 ٥

  
 
 

 المقدمة. ٢

 وصف المشروع١٠٢
  في األردن جزء من المالبس الشعبية والرسمية التي يرتديها الرجال          يعتبر الشماغ 

ينتشر استعماله في منـاطق     ، و المختلفةبشكل عام ال سيما في األعياد والمناسبات        

 للتدفئة في أيام الشـتاء      للرأس ويستعمل كغطاء    ، بالدرجة األولى   واألرياف البادية

 .من قبل شريحة عريضة من المواطنين

 

نسائية ، كما يمكن تنفيذه تعاونية  يمكن ان يتم تنفيذ هذا المشروع من قبل جمعية        

المعتمـد   ( وع فردي او كشركة تضامن    من قبل مستثمر من القطاع الخاص كمشر      

 . )في الدراسة موضوع البحث 
 
 :وصف المشروع   ٢ .٢

 ،) في حالة تنفيذه من قبـل جمعيـة تعاونيـة    (تنمية روح العمل التعاوني    •

 :إلى ويهدف المشروع ،والمحافظة على الصناعات التقليدية التراثية 

 . المشروعو لصاحبأتحسين الوضع المالي للجمعية  •

 . التي سيقام بها المشروعالمنطقةبناء ألعدد من ق فرص عمل خل •

 .تقديم فرصة استثمارية جيدة •
 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 وذلك لوجود نساء ذات خبرة في       ،من المقترح أن ينفذ المشروع في مدينة الزرقاء       

ـ          ،مجال تهديب الشماغات   ا  وتعتبر مدينة الزرقاء المركز الرئيس لهذه الحرفـة كم

، نظرا لقربها من منـاطق الباديـة الشـرقية     لهذه السلعةمناسبةسوقا  تعتبر  أنها

 .ولتوفر عدد من األسواق الشعبية فيها

 

 

 

 



 ٦

  السوقدراسة. ٣
محصور أساسا في الذكور من المجتمـع وخاصـة          قليديةسوق هذه السلعة الت    إن

  محـدود مـن    عدد أن   الى ، ذلك باإلضافة   سنة ١٥ عن   أعمارهم لذين تزيد اولئك ا 

 يرتدين الشماغات باعتباره زيـا       من كبار السن في مناطق الريف والبادية         النساء

 ٢٠٠١ عـام    فـي   يبلغ عدد سكان محافظة الزرقاء     .ا وكذلك في المناسبات     شعبي

من اجمالي  % ٥٢، أي   الذكور ألف نسمة من     ٤٢٥ ألف نسمة منهم     ٨١٥حوالي  

  .عدد سكان المحافظة

هـذه  عدد من النساء في مناطق مختلفة من المملكة يمتهن          ن  يوجد حاليا في األرد   

  .الحرفة ومن الصعب حصر عدد النساء العامالت في هذا المجال

 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
تهديب يعتبر المشروع موضوع البحث من المشاريع الحرفية التقليدية من حيث 

   .النساء ال سيما كبيرات السن والتي يتخصص بها عادة اليدويةالشماغات بالطرق 

 

  السوق المحلي٢. ٣
 

يتم في العادة تغطية حاجة السوق المحلي من هذا المنتج عن طريق انتاج 

ثم يتم بعد ذلك . محليا او استيرادها من الخارج) غير المهدبة (الشماغات 

المملكة ال في أماكن متفرقة من  هذا المجالخالل العامالت في ن  متهديبها

 .ما في محافظة الزرقاءسي
 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 األردن من  وصادراتمستورداتأن  ،تشير بيانات دائرة اإلحصاءات العامة

 تحت عدد من  من سوريا وإنجلترا واليابان وكورياالشماغات غير المهدبة تأتي

 رقم  ذات الصلةن بند التعرفة الجمركيةأال إ. بنود التعرفة الجمركية

خرى من غير أالشماغات من مواد نسجية "  والذي ينص على ٦٢١٤٩٠١٠٠

-١٩٩٧يبين مستوردات وصادرات األردن من الشماغات للسنوات ".   المصنرات

 :كما في الجدول التالي  ٢٠٠١

 



 ٧

 طن: ألف دينار     الكمية : القيمة 

 السنة المعاد تصديره الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة يةالكم القيمة الكمية القيمة
١٢ ٣٦ - - ١٩٩٧ - - 

٢ ٦٦ ٢٥ ٧٢ ١٢ ٧٠ ١٩٩٨ 

١١ ٧٨ ١٦ ٤٤ ١٠ ٥٢ ١٩٩٩ 

٨ ١٨ ١٢ ٦٤ ٢٠٠٠ - - 

٥ ١٦ ٥ ٥ ١٠ ٤٦ ٢٠٠١ 

 

 : االنتاج المحلي  ٤. ٣
تنفرد شركة اإلنماء الصناعي بإنتاج الشماغات في المملكة، وتحمل منتجاتهـا العالمـة    

 في   المحلي   هذا وتقدر كميات األنتاج   ". اليرموك"ر شيوعا و  وهي األكث " البسام"التجارية  

 . ألف شماغ١٢٠ بحوالي ٢٠٠١عام 

 

 :  الطلب المحلي السابق٥. ٣
باضافة االنتاج المحلي الى المستوردات وطرح الصادرات والمعاد تصديره، فان 

 ألف ١٢٠ بلغ حوالي ٢٠٠١حجم الطلب السابق من الشماغات في عام 

در اإلشارة الى ان نسب ارتداء الشماغات بين المواطنين هذا وتج. شماغ

  .)حضر وبادية وأرياف(تتفاوت وفقا لطبيعة المنطقة التي يقطنونها 

 

ولمزيد من الدقة ، يمكن تقدير حجم الطلب المحلي من الشماغات من خالل  

تم االعتماد على  وقد ،عدد السكان واحتياجاتهم من الشماغات المهدبة

 :والفرضيات التالية لتحديد حجم الطلب المحلي في محافظة الزرقاءالمعطيات 

 

 . ألف نسمة وتم إهمال عدد النساء ٤٢٥في المحافظة عدد الذكور  •

 بالمائة ٣٧ سنة وهي تمثل ١٤ –تم إهمال الفئة العمرية من صفر  •

 ألف نسمة ال يرتدون ١٥٧من عدد سكان المحافظة والبالغ عددهم 

 ٢٥ نسمة منهم ألف ٢٦٨ ويتبقى ،سنهم بسبب صغر الشماغات



 ٨

 ٦٧بالمائة فقط يرتدون االشمغة المهدبة وغير المهدبة ويبلغ عددهم 

 .ألف نسمة

 ألف نسمة يرتدون ٦٧ الذكور البالغ من اصل عدد % ٧٠ن افترض أ •

 . ألف نسمة٤٧شماغات مهدبة أي حوالي 

إن مستوى التهديب للمشروع المقترح هو المتوسط وهو التهديب  •

 بالمائة من إجمالي ٨٠الشائع وعليه إقبال كبير ويمثل حوالي 

 وبذلك فان حجم الطلب المحلي االفتراضي على ،الشماغات المهدبة

الشماغات الهدبة تهديبا متوسطا على مستوى المملكة بحدود 

 . شماغ٣٧٥٠٠

 

 : الطلب المتوقع ٦. ٣
دل مقارب لمعدل نمو     وهو مع  % ٣بمعدل  يزداد   الطلب  على هذه السلعة       بافتراض

 :القادمةللسنوات الخمسة حجم الطلب المتوقع يبين  لجدول التاليافإن  ،السكان

 

 عدد الشماغات السنة

 ٤٠,٩٧٧ األولى

 ٤٢,٢٠٦ الثانية

 ٤٣,٤٧٢ الثالثة

 ٤٤,٧٧٧ الرابعة

 ٤٦,١٢٠ الخامسة

 

 : حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٧. ٣
أو من خالل مستثمر من القطـاع   من خالل جمعية تعاونية      المشروع افترض إقامة 

 شماغ مهـدب فـي      ٢٠حوالي  ستبدأ ب  وبافتراض أن إنتاجية المشروع      ، الخاص

الجدول االتالي يبـين    فان  في كميات اإلنتاج ،     % ٥وبزيادة سنوية نسبتها     ،اليوم

 :كميات اإلنتاج وحصة المشروع من السوق للسنوات الخمسة القادمة

 

 

 



 ٩

 

 الطلب المحلي   سنةال

 عدد الشماغات

  كميات اإلنتاج

  عدد الشماغات 

حصة المشروع 

 من السوق

 %١٤,٦ ٦,٠٠٠ ٤٠,٩٧٧ األولى

 %١٤,٩ ٦,٣٠٠ ٤٢,٢٠٦ الثانية

 %١٥,٢ ٦,٦١٥ ٤٣,٤٧٢ الثالثة

 %١٥,٥ ٦,٩٤٥ ٤٤,٧٧٧ الرابعة

 %١٥,٨ ٧,٢٩٣ ٤٦,١٢٠ الخامسة

 

 :والتسويق المنافسة  ٨٠٣
 وبالتالي فان اإلنتاجية    ،التي تتطلب بعض الوقت   التهديب من األعمال اليدوية     يعتبر  

 السـيدات  ويتم التهديب من خالل      ،قليلة نسبيا وال تكاد تكفي حاجة السوق المحلي       

 وبـذلك فـان    ، حسب كثافة التهديب علـى الشـماغ       اجبر معين في المنازل مقابل    

لدارجة في السوق المحلي للشـماغات       أما األسعار ا   ،المنافسة قليلة في هذا المجال    

 سـعار  أ وفيما يلي كشـف ب     ،المهدبة تهديبا متوسطا تختلف حسب ماركة الشماغ      

 :الدارجة في السوقالتجزئة 

 شماغ خام الماركة دينار/ شماغ مهدب

 ملوكي جيد متوسط خفيف دينار

 ١٢ ٨,٥ ٨ ٧ ٦ ياباني

 ٨,٥ ٥ ٤,٥ ٣,٥ ٢,٣ كوري

 - ٤,٠ ٣,٠ ٢,٥ ١,٧٥ سوري

 ٨,٠ ٥,٠ ٤,٠ ٣,٢٥ ٢,٠ أردني

 ٩,٠ ٦,٠ ٥,٠ ٤,٠ ٣,٠ إنجليزي

شماغات ماركة البسام األردنية الصـنع والشـائعة        التهديب  بإن المشروع سيقوم    

 .االستعمال محليا والمطلوبة شعبيا

 

 

 

 



 ١٠

  المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٩. ٣
 دنـانير   ٤  بسعر حوالي     يباع شماغ البسام االردني المقترح تهديبه في المشروع       

 منتجات المشـروع فـي    ، ويمكن تسويق    للمستهلك شامال سعر الشماغ والتهديب      

الشماغ المهدب، لذا فان متوسط بيـع الشـماغ         /  دينار ٣,٥ بسعر   المحليالسوق  

للسـنوات الخمسـة     المشـروع    إيراداتتبلغ   دينار، وبذلك    ٣,٧٥بالمعدل سيكون   

 :القادمة على النحو التالي

 

 دينار/ اإليرادات عدد/ شماغاإلنتاج  نةالس

 ٢٢,٥٠٠ ٦,٠٠٠ األولى

 ٢٣,٦٢٥ ٦,٣٠٠ الثانية

 ٢٤,٨٠٦ ٦,٦١٥ الثالثة

 ٢٦,٠٤٤ ٦,٩٤٥ الرابعة

 ٢٧,٣٤٩ ٧,٢٩٣ الخامسة

 

 الدراسة الفنية. ٤
 الموقع ١. ٤

قامة المشروع في مدينة الزرقاء ضمن احد المجمعات التجارية حيـث تنتشـر             إيقترح  

 . ق المالبس بشكل عام وتتوفر كافة الخدمات الضروريةسواأ

 

 البناء  ٢. ٤ 
 الجزء، يخصص م٤X١٠يتكون بناء المشروع من مخزن تجاري بمساحة 

ن يبلغ أيتوقع . للعامالتاألمامي كمعرض للبيع المباشر والخلفي كمشغل بسيط 

 ١,٠٠٠فة تم افتراض إقامة سدة بكل.  دينار١,٥٠٠بدل اإليجار السنوي للبناء 

 .دينار

 

 

 

 

  



 ١١

 : والتجهيزاتاألثاث  ٣. ٤
لى أرفـف العـرض     إيتكون األثاث والتجهيزات من أثاث مكتبي بسيط باإلضافة         

 عمل  الت ماكينة خياطة ومكوى وطاو    وتشمل العامالتوتجهيزات بسيطة خاصة ب   

  . وأثاث للعامالتوعدد وأدوات مختلفة

 :األثاث والتجهيزات المختلفةيبين الجدول التالي احتياجات المشروع من 
 
 

 دينار/التكلفة البيان

 ٦٠٠ ماكنة خياطة ماركة جوكي يابانية

 ٦٠٠ أرفف وواجهة عرض وأثاث مكتبي بسيط

 ٨٠٠ وأثاث للعامالت عمل وعدد وأدوات التطاو

 ٢,٠٠٠ المجموع
 
 
 

 : المواد األولية  ٤. ٤
 :ولية التاليةألالى المواد ايحتاج المشروع 

 

/ التكلفة عدد/ الكمية ندالب

 دينار

اإلجمالي 

 دينار
 ١٢,٠٠٠ ٢ ٦,٠٠٠ لبساماشماغات 

 ١,٨٠٠ ٠,٣ ٦,٠٠٠ وتغفتلة للتهديب وخيوط/ خيوط

 ١٣,٨٠٠ المجموع

 : الضروريةالخدمات ٥. ٤
تقدر احتياجات المشروع من الخدمات الضرورية المتمثلة بالماء والكهرباء بما  

 . يا دينار شهر٢٥يعادل 

 

 



 ١٢

 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٦. ٤
 لديهن الخبرة فـي هـذا       فتيات/ن تهديب الشماغات سيتم من قبل سيدات      أاعتبر  

 .هذا وقد تم افتراض أجور العامالت بواقع نصف دينار للقطعة الواحـدة           . المجال

 . دينار١٢٥ بواقع افترض راتب شهري لصاحب المشروع كما

  

 :لمشروع تنفيذ ابرنامج  ٧. ٤
ابتداء من التسجيل والترخيص    شهرين  الل  خ تنفيذ المشروع من المتوقع أن يتم     

  .واختيار الموقع وتجهيزه للعمل
 

 الدراسة المالية. ٥
 :بالدينار المشروع تكاليفملخص   ١٠٥

 
 دينار/ الكلفة البند

 ١,٠٠٠ تعديالت البناء

 ٢,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ١,٦٨٥ رأسمال عامل

 ٢٠٠ يف التأسيسمصار

 ٤,٨٨٥ جمالي تكاليف المشروعإ
 
 

  مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢. ٥
 متوقع  وهي عبارة عن مصاريف   يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية       

 . دينار ٢٠٠ب  وتقدر  اإلنتاج التجاريلقبإنفاقها على المشروع 
 
  رأس المال العامل٣٠٥

                وقد بلـغ  شهر   لمدة اإلنتاجية الدورة   مل على أساس  تم احتساب راس المال العا    

 .دينار ١,٦٨٥
 
 
 
 
 



 ١٣

  وسائل التمويل بالدينار٤. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

لمدة خمس سنوات،   % ١٠ دينار بفائدة    ١,٠٠٠لتمويل الموجودات الثابتة قيمته     

 ٣لمدة  % ١١ دينار أيضا بفائدة     ١,٠٠٠ رأس المال العامل قيمته      وآخر لتمويل 

 :، كما هو موضح في الجدول التاليسنوات 
 
 

دينار/القيمة %  البيان
 مساهمة صاحب المشروع ٢,٨٨٥ ٥٩,٠

 قرض الموجودات الثابتة ١,٠٠٠ ٢٠,٥

 المواد األوليةقرض  ١,٠٠٠ ٢٠,٥

  المجموع ٤,٨٨٥ ١٠٠
 

 يات المالية األسس والفرض٥٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع         •

 .ادة المفترضة لإليراداتالزي

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

 

 

 

 

 

 



 ١٤

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأن

الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، مرفق كذلك بهذه  .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 

دينار في السنة األولى  ١,٥٢٢  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين   أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة ٢,٣١٧و   للتشغيل

مل لمجموعة  واحدة اضافة لتوفير عدد من فرص الع       عمل   ةسيوفر المشروع فرص   -

واألجـور  تبلغ قيمة الرواتب     . من العامالت تتقاضى اجورهن على أساس القطعة      

 دينـار فـي     ٥,٤٧٠ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٤,٥٠٠التي ستدفع لهم    

 .السنة الخامسة

% ٣٣,٩ في السنة األولـى و     % ٣٠,١ بين   االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 ونسبة العائد علـى حقـوق الملكيـة بـين    .  التجاريفي السنة الخامسة للتشغيل   

 %. ٣٣,٩ و % ٤٣,٣

 .  دينار٨,٧٠٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % . ٥٦,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٧ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 .ةسن ٢للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 ة بنسب البيع أسعار تخفيض   أو لالتشغي تكاليف   أوي حالة زيادة تكاليف المشروع      ف -

 من الحد األدنى الـالزم      أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية       %  ١٠

إال أن المشروع يعتبر حساسـا الرتفـاع تكـاليف          . دوى المشروع جللحكم على   

، األمر الـذي يتطلـب      %١٠قع  أو انخفاض أسعار البيع بوا    % ٢٠التشغيل بواقع   

 .مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل أو تحديد أسعار البيع

 

 

 



 ١٥

 
 

  الماليةمالحقال ٧٠٥

  و الخسائراألرباححساب  ١

 قائمة التدفقات النقدية ٢

 لعموميةالميزانية ا ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ٤



الموقع المقترح

الزرقاء، اربد، عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%4,9455تكاليف المشروع

%2,9455مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%2,00012القروض

%50%40.4القرض الى التكاليف %

%15%59.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9101,0691,2381,4191,573صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%6.8%6.4%5.9%5.3%4.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%28.6%27.9%26.2%22.3%18.7معدل العائد على اإلستثمار %

%28.6%29.2%29.0%28.4%27.4معدل العائد على حقوق الملكية %

3.83.810.912.60.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.30.10.00.0الديون

17,60717,87518,14418,41318,885نقطة 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 11,477-3,194-3,921-5,0894,7564,424584صافي القيمة الحالية

IRR 3.9-%8.5-%15.1%32.3%35.3%38.9معدل العائد الداخلي%#NUM!

B/C 1.1-2.01.91.71.10.20.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,242
5.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

18,185

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

24.7%

28.5%
6.2

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تهديب شماغات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR38.9%معدل العائد الداخلي
NPV5,089صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR35.3%معدل العائد الداخلي
NPV4,756صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR32.3%معدل العائد الداخلي
NPV4,424صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.1%معدل العائد الداخلي
NPV584صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-8.5%معدل العائد الداخلي
NPV-3,921صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR-3.9%معدل العائد الداخلي
NPV-3,194صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-11,477صافي القيمة الحالية
B/C-1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3500-4,350

15951,560965

2821,6981,616

3861,8431,757

4911,9951,904
5958,6068,511

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,7850-4,785

15951,560965

2821,6981,616

3861,8431,757

4911,9951,904
5958,7868,691

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,2200-5,220

15951,560965

2821,6981,616

3861,8431,757

4911,9951,904
5958,9668,871



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3500-4,350

1595435-160

282517435

386603516

491693602
5957,1117,016

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3500-4,350

1595-690-1,285

282-665-747

386-638-724

491-610-700
5955,6165,520

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,4650-4,465

1655-534-1,189

290-495-585

395-453-548

4100-410-510
51056,2966,192

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,5800-4,580

1714-2,628-3,342

299-2,687-2,786

3104-2,750-2,853

4109-2,815-2,924
51143,9873,873


	تهديب
	الخلاصة والمعايير المالية 


