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

ي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة الت) إرادة(
 .منها الشباب األردني

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

فرص االستثمار وتحديد احتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
لية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصةإن هذه الدراسة هي دراسة أو

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

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

 
 اثنان وعشرون كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .مركزاً 

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 

 
 لمحتوياتا

 ملخص المشروع .١

 المقدمة  .٢

  وصف المشروع     ١٠٢                                           

  مبررات المشروع     ٢٠٢                                           

     الموقع العام للمشروع ٣٠٢                                           

 السوق دراسة  .٣

     وصف المنتج ١٠٣                                           

     الطلب الحالي٢٠٣                                           

     الطلب المتوقع٣٠٣                                           

 ع من السوق و الطاقة اإلنتاجية     حصة المشرو٤٠٣                                           

     المنافسة والتسويق و أسعار البيع ٥٠٣                                           

     اإليرادات المتوقعة٦٠٣                                           

 الدراسة الفنية  .٤

 شروع موقع الم   ١٠٤                                           

    البناء ٢٠٤                                           

    عملية التصنيع ٣٠٤                                           

    المعدات و اآلالت ٤٠٤                                           

 هيزات    األثاث و التج٥٠٤                                           

    السيارات ٦٠٤                                           

 والرواتب واألجور   القوى العاملة ٧٠٤                                           

    المواد األولية و التغليف ٨٠٤                                           

    الخدمات الضرورية ٩٠٤                                           

   برنامج تنفيذ المشروع ١٠. ٤                                          

 الدراسة المالية  .٥

  التشغيل السنوية مصاريف   ١٠٥                                           

 مل    رأس المال العا٢٠٥                                           

    نفقات ما قبل التشغيل ٣٠٥                                           

  ملخص تكاليف المشروع    ٤٠٥                                           

    وسائل التمويل ٥٠٥                                           

    الفرضيات المالية ٦٠٥                                           

    الخالصة  ٧٠٥                                           

    المالحق المالية ٨. ٥                                           
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انتاج ألواح األكريلكمشروع   

 
 

 ملخص المشروع .١
ألواح االكريلكانتاج اسم المشروع

ز المحافظاتمراكالمقترحموقع المشروع 

ألواح وصفائح االكريلكمنتجات المشروع 

  أشخاص٨  األيدي العاملة

  دينار٥٥,٣٤٩ االستثمار الكلى 

  دينار١٣,٣٧٥ يةصافى القيمة الحال

%١٨,٥معدل العائد الداخلي    

 ١,٢الستثمارات ا لإليرادات على يةالقيمة الحال

  سنوات٥فترة السداد 
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 -: المشروع وصف ١. ٢

 الضبابية إلى من الشفافية  متفاوتة  االكريلك بدرجاتوألواح صفائح األسواقتتوفر في 

 .  والظاللاأللوان لدرجات مختلفة من إضافة

بصفات عدة منها مقاومة الظروف الجوية و القوة بالنسبة للوزن  نتجات هذه المتتميز

 وصفائح اآلكريلك ألواحكما يمكن تشكيل .  واسعة ةحرار استعمالها على درجات وإمكانية

 .حراريا ويمكن صقلها وقطعها بسهولة

 اإلرشادية القياس ولوحات المحالت واللوحات وأجهزة في معدات األلواح هتستعمل هذ

يمكن نات و ثالجات العرض وقواطع الحمامات والبيوت الزجاجية ويلماكاغطية أوالسيارات و

 .اح الزجاج في بعض االستخدامات المحدودة لتجنب مخاطر الكسران تكون بديال أللو

 اإلنشاءات ات الصناعة و وزيادة و ازدهار نشاطات قطاعيراالحض لزيادة التطور نظراً

 .االكريلك وصفائح ألواح متزايدا على طلباًوالخدمات فان هنالك 

  

 م مل٥،٥ و ٤ و ٣سماكات  بثالث االكريلك ألواح المقترح إلى إنتاج المشروع يهدف

ك فرص جيده الهنو. منها يمحل  إنتاجال يوجد وانه بسعر مناسب ، خاصة وتوفيرها

 . الخارجية مع مراعاة أن التصدير يعتمد على جودة المنتجاألسواقللتصدير إلى 

 

 - : المشروعمبررات  ٢. ٢

 

كقطاع  (ة وصفائح االكريلك من قبل قطاعات عدألواح على ومتزايد طلب قائم هنالك ٠١

 ). الصناعة وقطاع الخدمات وقطاعاإلنشاءات 

 . وصفائح االكريلك ومن مصادر مختلفةألواح من كبيرة األردن كميات يستورد ٠٢

 . العربية سواقلأل الخارجية متاحة و خاصة لألسواق التصدير إمكانية ٠٣

 .  و توفير فرص عمل جديدهجيدة استثمارية ة فرصخلق ٠٤

 المقدمة.2
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 .المشروع لصاحب االقتصادي الوضع تحسين ٠٥

 

 

 - : العام للمشروعالموقع ٣ .٢

 

 تنتشر فيها حيث ، المشاريع مثل هذه قامهال مناسبة المملكة الرئيسة في المحافظات إن

 . دي العاملةألي الصناعية والحرفية وتتوفر فيها االمناطق

 

  السوق دراسة ٠٣
 

 -: المنتج وصف ١. ٣
 

 ملم ٥،٥ و ٤ و٣هي ة مختلفسماكات ةبثالث االكريلك ألواح المقترح بإنتاج المشروع سيقوم

ف برقائق البولى لّ االكريلك مغلوح  المنتج منويكون . سم للوح ٢٠٠×  سم١٣٠اطوالوب

 . الورق الالصق على سطحي اللوحأوبروبلين 

 

 -: الحالي الطلب ٢ .٣
 الجمركية رقم التعرفة ي وصفائح االكريلك تحت بندألواح مستوردات المملكة من تأتي

 ميتاكريالت بولي وقدد من ولفات وصفائح ألواح" والذي ينص على ٣٩٢٠٥١٩٠٠

 والذي ٣٩٢٠٥١١٠٠، ورقم " من قبل المصانع كمدخالت انتاجالمستوردةثيل عدا يالم

 "ثيل لالستعمال الصناعيي ميتاكريلت المبولي وقدد من ولفات وصفائح  ألواح"ينص على 

 

 ٢٠٠٢-١٩٩٧من هذين البندين للسنوات ات  المستوردة وكمية قيمهأدنا الجدول يظهرو

 :وعلى النحو التالي
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 طن : الكمية       دينار ألف : القيمة

 السنة المجموع ٣٩٢٠٥١١٠٠ ٣٩٢٠٥١٩٠٠

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة

٧٧ ١٨٩ ٦ ١٢ ٧١ ١٧٧ ١٩٩٧ 

٥١ ١٢٩ ٠ ٠ ٥١ ١٢٩ ١٩٩٨ 

١٤ ٢٩ ٠ ٠ ١٤ ٢٩ ١٩٩٩ 

٣ ٦ ٣ ٦ ٠ ٠ ٢٠٠٠ 

٤٢ ١٠٥ ٤٢ ١٠٥ ٠ ٠ ٢٠٠١ 

٨٣ ١٧٦ ٣٤ ٨١ ٤٩ ٩٥ ٢٠٠٢ 

 

هذا وقد أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة وجود اعادة تصدير من البند 

 ، ذلك على الرغم من عدم وجود مستوردات في العامين ٢٠٠١ في عام ٣٩٢٠٥١٩٠٠

وردات خالل  األمر الذي أدى إلى استبعاده في تقدير صافي المست٢٠٠١ و ٢٠٠٠

 . السنوات المشار إليها أعاله

 

من الجدول السابق وباستبعاد تأثير الكميات المستوردة من البندين المذكورين خالل العامين 

 وذلك لعدم توافقهما مع المستوردات خالل السنوات الباقية ، فان معدل ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

 .   طن٦٣اإلستيراد من صفائح األكرليك بلغ حوالي 

 

 - :المتوقع طلبال  ٣. ٣
مناسبة باعتبار عدم وجود انتاج وهي نسبة % ٥ هانسبت معدل زيادة سنوية بافتراض

 :  ستكون على النحو التالي للسنوات الخمسة القادمةالمتوقعالطلب فان  محلي مشابه،

 )طن(  المتوقعالطلب السنة

٦٩,٥ ٢٠٠٤ 

٧٢,٩ ٢٠٠٥ 

٧٦,٥ ٢٠٠٦ 

٨٠,٤ ٢٠٠٧ 

٨٤,٤ ٢٠٠٨ 
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 -: االنتاجيه والطاقة المشروع من السوق حصة  ٤. ٣

 وسيبدأ المشروع ،ككريلألا ألواح طن من ١٠٠ القصوى للمشروع اإلنتاجية الطاقة تبلغ

من احتياجات % ٥٠تعادل و طن ٣٥، أي  % ٣٥تشغيله بنسبة طاقة مستغلة تصل 

    ٠كريلكألعدم توفر انتاج محلي مشابه من صفائح اإلى  مع اإلشارة ،السوق المحلي

سنويا ، فان الجدول التالي يبين اإلنتاج % ١٠وبافتراض زيادة كميات اإلنتاج بنسبة 

 :المتوقع للمشروع خالل السنوات الخمسة القادمة ونسبة الطاقة المستغلة 

 

 %نسبة الطاقة المستغلة  )طن(كميات اإلنتاج  السنة 

٣٥,٠ ٣٥,٠ ٢٠٠٤% 

٣٨,٥ ٣٨,٥ ٢٠٠٥% 

٤٢,٤ ٤٢,٤ ٢٠٠٦% 

٤٦,٦ ٤٦,٦ ٢٠٠٧% 

٥١,٢ ٥١,٢ ٢٠٠٨% 

 

 -: والتسويق وأسعار البيع ه المنافس٥٠٣

 

 من األلواح هذه استيراد يتم  . المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المستوردالمنافسة تأتي

 هذا وال يتوقع أن يواجه . وتايوانوألمانيا المتحدة الواليات أهمها من ةمصادر عديد

يق إنتاجه وذلك في غياب المنافسين المحليين واإلنتاج بنوعية المشروع صعوبات في تسو

 ٠دة والبيع بأسعار منافسة يج

 

 بتوفير ذلككو على جودة المنتج والمنافسة باألسعار زي فيجب التركالتسويق حيث من أما

 و محالت زجاج واأللمنيوم والديكور محالت مواد البناء ألصحابهامش ربح جيد 

 بالجملة لبعض شركات المقاوالت ومصانع ثالجات المباشرتسويق   الويمكن. السيارات

 .العرض

 

 ٣ دينار لسماكة ٢٧مابين   السوق المحلىفي االكريلك لواحأل  التجزئة بيعأسعار تتفاوت

 . ملم  ٥،٥ دينار لسماكة ٤٥ ملم و٤ دينار لسماكة ٣٥ملم و
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لتجار  هامش ربح جيد فرسيو سعر البيع المقترح فقد اعتبر أن هذه الدراسة وألغراض

 ٣٨ ملم و ٤ دينار لسماكة ٣٠ ملم و ٣ للوح االكريلك سماكة دينار ٢٢ وبواقعالجملة 

 . سم٢٠٠× سم١٣٠لوح األكرليك تكونعلما بان مساحة ٠ ملم ٥,٥دينار لسماكة 

 

 -: المتوقعة اإليرادات ٦٠٣

 

 ، وذلك بافتراض أن  األولى للتشغيلللسنة المتوقعة للمشروع اإليرادات التالي الجدول يبين

أللواح % ٢٠، % ٢٠، % ٦٠كميات اإلنتاج من مختلف السماكات ستتوزع بواقع 

  : ملم على التوالي ٥,٥ ملم ، ٣ ملم ، ٤األكرليك سمك 

 

  اإلنتاجكميات المنتج

 طن

 اإلنتاج كميات

 لوح

 اإليرادات

 دينار

 ٥٦,٧٠٠ ١,٨٩٠ ٢١,٠ ملم٤ك سماكة ل اكريلوح

 ١٨,٤٨٠ ٨٤٠ ٧,٠ ملم ٣ اكريلك سماكة وحل

 ١٧,٥٥٦ ٦٩٣ ٧,٠  ملم٥،٥ اكريلك سماكة لوح

 ٩٢,٧٣٦   المجموع

 ملم ، أو ٤ لوح سماكة ٩٠ ملم ، أو ٣ لوح سماكة ١٢٠علما بان طن األكريلك يعادل 

 . ملم٥,٥ لوح سماكة ٦٦
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 الدراسة الفنية . ٤

 

 -: المشروع موقع ١٠٤

 

 فيها مدن يتواجد سيما تلك التي ال  المحافظاتمراكزروع في  المشإقامة يقترح

 .الالزمةوالبنى التحتية  تتوفر الخدمات الضرورية حيث حرفية/صناعية
 

 - :البناء ٢٠٤        

 

 .  هنجر حديدي يكون أن يفضل ، متر مربع٤٠٠ ب األبنية من  المشروعاحتياجات تقدر

 .لمطلوبة توزيع المساحات ا) ٥(يبين الجدول رقم 

 

 للمشروع الالزمة المساحات

  مربعمتر البند

 ٢٠٠   انتاج صالة

 ١٥٠  مواد خام وبضاعة جاهزةمستودع

 ٥٠ عمال و خدمات مكتب

 ٤٠٠  المجموع
 

 ٤,٨٠٠ سنوي يبلغ إيجار ببدل المناطق المشار إليها ضمن مبنيال استئجار افترض

 وقدرت كلفتها واالستخدامديالت بما يتناسب  البناء بحاجة لبعض التعأن افترض كما ٠دينار

 . دينار١,٢٥٠بمبلغ 
 

 -: التصنيع عملية ٣ .٤

 . المواد األوليةووزن تجهيز -

   .الماء أو للرطوبة مصادر ي معاً مع مراعاة استبعاد أاألولية المواد خلط -

 على درجة حرارة المائي وثم تغطيسها في الحوض القوالب إلى ضخ الخليط -

 )  . التصلد (البلمرةيوس ليبدأ تفاعل  سيلس٦٠

 على ) الورقأو ( رقائق البولي بروبلينوإلصاق من قوالبها األلواح إخراج-

 .سطحيها

 .المعاينة والتفتيش والتخزين لحين البيع-
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 -: واآلالت المعدات ٤. ٤

 : لها الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية المعدات التالي الجدول يوضح

                                                

 التجهيزات المعدات و تكلفة

 دينار / الكلفة العدد البند

 ٣,٠٠٠ ١  لتر ومضخة ستنليس ستيل٢٥٠ سعة خالط

     ٩،٠٠٠      ٦٠  زجاجية وتوابعها وستاندات حديديةقوالب

 ٥,٠٠٠ ١ رافعة رأسية

 ٦,٠٠٠ ١  ستيلستنليس ي مائحوض

 ٢,٠٠٠ ١ يصناع ميزان

 ٢,٥٠٠ -  وأجهزة مقاومة حريق ومراوح اتشفاط

 ٢,٥٠٠ -  وادوات مختلفة وطاوالت عمل عدد

 ٣٠,٠٠٠  المجموع

 

 -: و التجهيزات األثاث   ٥. ٤

 وتقدر إلدارة والموظفين ألغراض ا إلى أثاث و تجهيزات مكتبية و غيرهاالمشروع يحتاج

 . دينار ٢,٠٠٠تكلفتها بحوالي 
 

 - :سائط النقلو ٦. ٤

 

 . دينار١٢,٠٠٠يحتاج المشروع إلى سيارة نقل متوسطة ، تقدر كلفتها بمبلغ 

 

 - : و الرواتب واألجور  العاملةالقوى ٧. ٤

 

 : المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية احتياجات التالي الجدول يبين
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  الشهرية والسنويةواألجور العاملة القوى

  الشهرياألجر العدد الوظيفة

 دينار

  السنوياألجر

 دينار

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١  المشروع صاحب

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١  إنتاجمهندس

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١  محاسب

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١  فني عامل

 ٤,٨٠٠ ١٠٠ ٤  عاديعامل

 ١٥,٣٠٠  ٨ المجموع

 

بتها  واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسللرواتب يضاف

١١.% 
 
 -: األولية والتغليف المواد   ٨. ٤

 األولى للسنة المشروع من المواد األولية وتكلفتها احتياجات التالي الجدول يوضح

  ٠للتشغيل

                                   

  والتغليف وتكلفتهااألولية المواد احتياجات

 البند الوحدة/ الكمية دينار/ السعر دينار/الكلفة

  االكرليتمونمر كغم٣٥,٠٠٠ ١،٥ ٥٢,٥٠٠

  البنزوايلبيروكسيد كغم ٣,٥ ٨ ٢٥

مض الستيرك، مواد ملونة، اح( محسنةمواد - - ١٢٥

 ) كاوية  صودا, كلوريد الكالسيوم

 مواد تغليف - - ٤,٧٤٠

 المجموع - - ٥٧٢٥٥
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 -: الضرورية الخدمات ٩. ٤

الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينات ولإلنارة  الالزمة للمشروع هي الضرورية الخدمات

 . للعاملين الشخصي لالستعمال والماء الالزم االعتيادية

  الضروريةالخدمات

 البند دينار / التكلفة

  الكهرباء ١,٢٠٠

 الماء ٣٦٠

  محروقات ٩٠٠

 المجموع ٢,٤٦٠

 -: تنفيذ الشروع برنامج  ١٠. ٤

  سيكون جاهزاًالبناء كون ،اشهر أربعةوع بحوالي  الالزمة لتنفيذ المشرالفترة تقدر

  . محلياً الممكن تصنيعها من وأن التجهيزات باستثناء بعض التعديالت البسيطة

 

 

 

 :للسنة األولى مصاريف التشغيل ١٠٥

 

  

 البند دينار / التكلفة

  أولية وتغليف مواد ٥٧,٢٥٥

  وأجور رواتب ١٦,٩٨٣

 إيجارات ٤,٨٠٠

  الضروريةالخدمات ٢,٤٦٠

 تسويق مصاريف ١,٢٠٠

  أخرى تشغيلية مصاريف ٢,٤٩٠

  المجموع ٨٥,١٨٨

 

 المالية الدراسة.  ٥
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 -:راس المال العامل  ٢. ٥

 

 ، يبلغ قيمة هذا البند  واحدشهر  مدتها ية دورة إنتاجأساس المال العامل على رأس احتسب

  .دينار ٧,٠٩٩

 

 -:شغيل ما قبل التو  التأسيسنفقات ٣. ٥

 

 لوايصا المعدات على التعاقد و  التسجيل والترخيصرسوم ما قبل التشغيل نفقات تشمل

 .دينار ٢,٥٠٠ بحوالي وتقدر وغيرها اإلنتاج تجارب وتكاليفالخدمات 
 
 

 -: المشروع تكاليف ملخص ٤. ٥

                                            

 البند دينار / التكلفة

  البناءالتتعدي ١,٢٥٠

  و اآلالت والتجهيزات المعدات ٣٠,٠٠٠

  مكتب أثاث ٢,٠٠٠

 سيارة نقل ١٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٥٠٠

  تكلفة الموجودات الثابتة مجموع ٤٥,٧٥٠

  التشغيل  و ما قبلالتأسيس مصاريف ٢,٥٠٠

  المال العامل رأس ٧,٠٩٩

  المشروع تكلفة ٥٥,٣٤٩
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 -: التمويل وسائل ٥. ٥

 

يمثل  دينار ٢٠,٠٠٠ بقيمة لتمويل الموجودات الثابتة على قرض المشروع سيحصل

 ه علما أنالشروع تغطي باقي التكاليف من مصادر صاحب بينما ، من كلفة المشروع%٣٦

 .ولمدة خمس سنوات  % ١٠بمعدل احتساب فائدة تم

 

 -: المالية الفرضيات ٦. ٥

 

لمستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض  افتراض حصول اتم ، الدراسةهذه ألغراض

يسدد القرض على خمس سنوات .  لألصول الثابتة االستثماريةلتغطية جزء من التكاليف 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة . سنويا % ١٠نسبتها فائدة وبمعدلبأقساط سنوية متساوية 

 . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح التشغيلية

 

 التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلك باالعتماد على األسس إجراء تم

 - :التاليةوالفرضيات 

 

 أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج افتراض تم

  .نقديةستكون 

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

  %.١٥ع لضريبة الدخل ونسبتها  المشروع خاضأن اعتبر

  %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتساب تم

 

  الخالصة ٧. ٥

 

 نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن ملخص يبين

 النقدية فقاتكذلك تشير التد.  ربحا صافيا للسنوات الخمسة األولى القادمة يحققالمشروع 

 قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى المشروع أن

. مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر ، الميزانية التقديرية  . التوقعات

 -: تبين ما يلي والتي
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 يتراوح بين  ا ربحا صافي التعادل في السنة األولى ثم يحقق أن يحقق المشروعيتوقع -

 . السنة الخامسة في دينار ٩,٦٦٦ للتشغيل و الثانية في السنة دينار ١,٩٦٤

 . المشروع فيهم صاحب بما  عمالو موظفين لثمانية المشروع فرص عمل سيوفر -

ها مساهمة المشروع في الضمان ي  بما فلهمتبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع 

 السنة في دينار ٢٠,٦٤٣ع إلى   األولى ترتفالسنة في دينار ١٦,٩٨٣االجتماعي 

 .الخامسة 

في % ٢١,٧ و  الثانيةفي السنة   % ٤,٠ نسبة العائد على االستثمار بين  تتراوح -

 % .٢١,٧ و% ٥,٤ حقوق الملكية بين علىونسبة العائد . السنة الخامسة للتشغيل 

  .دينار ١٣,٣٧٥  NPV قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع تبلغ -

 %.١٨,٥عائد الداخلي للمشروع   معدل اليبلغ -

 .١,٢ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات تبلغ -

  .سنوات ٥ االسترداد للمشروع فترةتبلغ  -

 انخفاض أسعار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب حالةفي  -

 المالية أعلى من رالمعايييبقى المشروع مجديا وتبقى  % ١٠و%٥    بينتتراوح 

 المشروع يعتبر حساسا الرتفاع أن اإل .الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

، األمر الذي يتطلب % ٥ البيع بنسبة أسعار انخفاض أو %١٠ بنسبة تكاليف التشغيل

 .مراعاة ذلك
 
 

 

 

  و الخسائراألرباح حساب )١

  التدفقات النقديةقائمة )٢

  العموميةالميزانية )٣

  االستنتاجات والمعايير الماليةخصمل )٤

 

 

 المالحق المالية٨٠٥



الموقع المقترح
عام

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

92,736102,010112,211123,432135,775المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

57,25562,98169,27976,20683,827تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,32310,83911,38111,95012,548تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,0804,4884,9375,4305,974تكاليف المصنع التشغيلية

71,65878,30885,59693,587102,348مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,07823,70226,61429,84533,427الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
6,6606,9937,3437,7108,095رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
4,8004,8004,8004,8004,800إيجارات

00000أيجار أرض
7508259089981,098مصاريف أخرى

13,53014,07014,64715,26515,926مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,1495,1495,1495,1495,149اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

19,17919,71920,29620,91421,575مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,8993,9836,3188,93111,852الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
1012,3115,0068,01511,372-الربح قبل الضريبة

03477511,2021,706الضريبة على األرباح
1011,9644,2556,8139,666-األرباح الصافية

%65%70%76%83%91نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
93,18092,06591,10590,28389,583نقطة التعادل (بالدينار)

%66%73%81%90%100نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,25025.0050أألبنية
025.000منشآت أخرى
30,00010.003,000معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
5,149المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7,0997,0990رأس المال العامل المطلوب

55,34935,34920,000إجمالي تكلفة المشروع
%36%64%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
صفائح االآريلك



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
92,736102,010112,211123,432135,775المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
92,736102,010112,211123,432135,775المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
35,349حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,3284,6007,45410,89114,985الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
55,34995,064106,609119,664134,323150,760مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
45,750مجموع اإلستثمارات

4,77171,65878,30885,59693,587102,348التكاليف التشغيلية المباشرة
13,53014,07014,64715,26515,926إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
03477511,2021,706الضريبة

53,02187,18894,397102,307110,970120,460إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,3287,87612,21317,35823,35330,300صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

2,3284,6008,60913,39418,99225,504رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
001,1552,5034,0085,686توزيعات األرباح

2,3284,6007,45410,89114,98519,818صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
صفائح االآريلك



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,3284,6007,45410,89114,98519,818النقد

00000المدينون
4,7714,7714,7714,7714,7714,771المخزون

7,0999,37112,22515,66219,75624,589إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,250المباني

30,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

12,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
45,75045,75045,75045,75045,75045,750إجمالي األصول الثابتة
5,14910,29815,44720,59625,745اإلستهالك التراآمي

45,75040,60135,45230,30325,15420,005القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
55,34951,97249,17746,96545,41044,594مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
35,34935,34935,34935,34935,34935,349رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1017082,4605,265-األرباج المجمعة
1018091,7522,8053,980-الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

35,34935,24836,05737,80940,61444,594مجموع حقوق الملكية
55,34951,97249,17746,96545,41044,594مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.7%15.0%9.1%4.0%0.2-معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.7%16.8%11.3%5.4%0.3-معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.63.13.64.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
صفائح االآريلك



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%55,34910تكاليف المشروع

%35,34910مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%012القروض

%50%0.0القرض الى التكاليف %

%15%63.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1011,9644,2556,8139,666-صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.4%6.5%4.5%2.3%0.1-الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%21.7%15.0%9.1%4.0%0.2-معدل العائد على اإلستثمار %

%21.7%16.8%11.3%5.4%0.3-معدل العائد على حقوق الملكية %

2.63.13.64.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.20.10.0الديون

93,18092,06591,10590,28389,583نقطة 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 58,714-22,669-27,697-7,161-13,3759,2095,042صافي القيمة الحالية

IRR 17.4-%0.8%2.1-%8.4%14.1%16.2%18.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.21.11.10.90.50.60.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,519
4.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

91,243

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

9.9%

11.0%
2.7

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

صفائح االآريلك



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,375صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV9,209صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR14.1%معدل العائد الداخلي
NPV5,042صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR8.4%معدل العائد الداخلي
NPV-7,161صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR-2.1%معدل العائد الداخلي
NPV-27,697صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR0.8%معدل العائد الداخلي
NPV-22,669صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-17.4%معدل العائد الداخلي
NPV-58,714صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,0210-53,021

12,3287,5485,220

25999,6329,033

365611,96711,311

471714,58013,862
578567,18066,395

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,3230-58,323

12,3287,5485,220

25999,6329,033

365611,96711,311

471714,58013,862
578569,18068,395

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

063,6260-63,626

12,3287,5485,220

25999,6329,033

365611,96711,311

471714,58013,862
578571,18170,396



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,0210-53,021

12,3282,911583

25994,5313,932

36566,3565,701

47178,4087,691
578559,40058,615

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,0210-53,021

12,328-1,726-4,053

2599-569-1,168

365674690

47172,2361,519
578551,62050,835

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,4980-53,498

12,561-971-3,531

2659394-265

37211,9421,221

47893,6942,905
586456,33855,474

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

053,9760-53,976

12,793-9,490-12,283

2719-8,844-9,563

3787-8,082-8,869

4861-7,191-8,052
594245,49644,554


