
 
 

 

 

 

 

 
 
 

 أولية جدوىدراسة 

 إنتاج أحواض إسمنتية عمشرول

 للنباتات
 عام: المنطقة

 كز تعزيز اإلنتاجيةامر

١٤/١٢/٢٠٠٣ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ٢٠٠٣-٣١٣-FS:الرقم



 
 

 

 
       

 الهاتف المرآز الهاتف المرآز الهاتف المرآز
٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون
٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ السيروادي ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط٣٨٣٤١٨٨/٠٥ االزرق الشمالـي

٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد
  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاآس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

Csu.admin@epc-jordan.com.jo  
 
 
 

 
حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

لب على مشاكل البطالة التي يعاني منهابهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغ      ) إرادة(
 .الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريع وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
 هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـةإن

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

تقـديم أيـةل) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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     وصف المشروع١٠٢
 

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء معمل لتصنيع أحواض زراعية إسمنتية بمختلف األشكال 

واألحجام وذلك الستخدامات زراعية مثل احتواء األزهار ونباتات الزينة سواء الطبيعية أو 

حواض في مداخل المنازل أو في الساحات العامة والحدائق لغايات إعطاء وتوضع هذه األ. المصنعة

 .منظر جمالي للموقع الموضوعة فيه

 

هذه األحواض تستخدم بشكل كبير وتمتاز بمظهر جمالي وذلك لتعدد األشكال والرسومات والزخارف 

ولة لكونها ثقيلة التي يمكن استخدامها في التصنيع كما أنها متينة الصنع وغير قابلة للتلف بسه

وكما هم معروف فإن . الوزن عند تعبئتها بالتراب المستخدم لغايات زراعية وتثبت في مكان وضعها

هنالك طلب متنامي على مواد وأدوات الديكور لمختلف االستعماالت ومنها األحواض األسمنتية 

 .  للزراعة

 

 مبررات المشروع  ٢٠٢
 

ومواد الديكور ومنها األحواض اإلسمنتية للزراعة هنالك طلب دائم ومتنامي على منتجات  -١

وتستعمل من قبل عدد كبير من الجهات سواء فردية أو مؤسسية في جميع المشاريع اإلنشائية 

 .لغايات اإلسكان أو التجارية أو الخدمات أو المتنزهات والحدائق العامة

 .خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة -٢

 .أصحاب المشروع/ ن الوضع االقتصادي لصاحب تحسي -٣

 

 موقع المشروع المقترح ٣٠٢
 

 

يفضل إقامة المشروع  في أي من األماكن المرخصة لغايات االستعماالت الصناعية في مدينة عمان 

وجرش حيث تتوفر الخدمات أوضواحيها أو في ضواحي المدن الرئيسية وخاصة اربد أو الزرقاء 

 .   الشرائيةةلة والقوالضرورية واأليدي العام
 

 
 

  المقدمة.٢



 
 

  ٣

 
 
 
 

 وصف المنتج  ١٠٣
 

سيقوم المشروع المقترح بإنتاج األحواض المصنعة من اإلسمنت والرمل والحصى لغايات 

احتواء األزهار ونباتات الزينة وألية أغراض مشابهة، وهذه األحواض تصنع بمختلف 

فة بعض الزخارف أو االقيسة واألشكال ويمكن إعطاء منظر جمالي لهذه األحواض بإضا

 .الخ…الرسومات العربية أو الرومانية
 

   الطلب الحالي ٢٠٣ 
 

ختلف أنشطتها من مستهلكي المواد متعتبر جميع قطاعات المجتمع سواء الفردية أو العامة ب

والمنتجات المستعملة لغايات الديكور وبشكل خاص فان قطاع اإلنشاءات والمشاريع العامة 

 . هذه المنتجات ومنها المنتجات موضوع هذه الدراسةهي من اكبر مستخدمي

 

يتم تغطية حاجة السوق المحلي من مختلف أنواع وأشكال األحواض اإلسمنتية للغايات 

الزراعية عن طريق اإلنتاج المحلي، ويوجد في األردن ثالث معامل تقوم بتصنيع هذه 

ب على هذه المنتجات ولكن الطل. األحواض اشهرهم مصنع ابو شندي في ام المقابلين

متنامي ويتزايد بشكل كبير كما تبين المعلومات التي أمكن الحصول عليها من بعض 

األشخاص اللذين يقومون بعرض هذه المنتجات لغايات بيعها على جوانب الطرق العامة 

والرئيسية حتى أن أحدهم بين أن جميع إنتاجه يباع أوال بأول ويزداد الطلب على هذه 

 .بشكل كبير خالل فترة الصيفالمنتجات 

 

 لعدم توفر معلومات دقيقة عن مجموع الطاقة اإلنتاجية للجهات التي تقوم بتصنيع مثل هذه 

األحواض فانه يصعب الوصول إلى تقدير حجم الطلب المحلي، ولكن بأخذ مؤشر عن بعض 

مدن الرئيسية المشاريع اإلنشائية المستقبلية ألمانة عمان الكبرى وتوجهات بعض بلديات ال

واالستثمار في ) الموالت(إضافة إلى ما يشهده األردن من إنشاء المجمعات التجارية الكبيرة 

مجال إنشاء المجمعات السكانية والتجارية والحدائق العامة يمكن إعطاء صورة عن الطلب 

 .على المنتجات موضوع البحث

 

 دراسة السوق.٣



 
 

  ٤

 

 ):٢٠٠٦ – ٢٠٠٣(المشاريع المستقبلية ألمانة عمان الكبرى للفترة  - أ

إنشاء مدينة سـكنية شرق عمان وما يتبع ذلك من إنشاء ساحات ومرافق  -١

 .الخ… خدمات عامة

استكمال شوارع وطرق رئيسية وفرعية وإنشاء ساحات عامة وحدائق في  -٢

 .مختلف أنحاء العاصمة

استكمال حدائق الحسين وإنشاء حديقة الملك عبد اهللا الثاني في بسمان بمساحة  -٣

 . دونم٧٥٠

نشاء شارع سياحي وسط العاصمة وتطوير مراكز انطالق الحافالت وإنشاء إ -٤

 .ساحات وتجميلها في هذه المراكز

 

 المشروع الممول من قبل الحكومة اليابانية لتطوير وسط مدينة السلط األثري -ب 

 . مليون دوالر) ١٨(والسياحي بكلفة حوالي 

 

ه من إقامة مجمعات سكنية وتجارية  إنشاء مشروع استثمار منطقة العبدلي وما يتبع-ج

مليون دوالر خالل ) ٨٠٠(الخ بكلفة تصل إلى حوالي … وجامعة كبيرة وحدائق ومتنزهات 

 .السنوات الخمس القادمة

 

 هنالك عدة مشاريع لبعض بلديات المدن الرئيسية إلنشاء مشاريع مختلفة وسيكون -د

 .اإلنتاج موضوع البحث جزء من االستهالك

 

ف لما سبق استعماالت القطاع الخاص وخاصة المشاريع السياحية من فنادق  يضا–هـ 

ومطاعم ولغايات اإلسكان المتوقع أن يكون لألحواض موضوع البحث حجم استعمال كبير 

 .فيها

 

 ومن المؤشرات األخرى حجم نشاط البناء وعدد الرخص الصادرة والمساحات -و

درة عن البنك المركزي أن المشاحنات المرخصة، حيث بينت النشرة اإلحصائية الصا

 : قد بلغت كما يلي٢٠٠٢-١٩٩٨المرخصة وعدد الرخص خالل السنوات 

 



 
 

  ٥

 

 ٢م)١٠٠٠(المساحة  عدد الرخص السنة

٤٠٩٧,٢ ١٥٩٧١ ١٩٩٨ 

٤٤٧٣ ١٣٥٧١ ١٩٩٩ 

٤٩١٢,٥ ١٧٩٢٥ ٢٠٠٠ 

٦٠٧١,٩ ٢١٢٤٨ ٢٠٠١ 

٧٣٠٦,٨ ٢١٤٣٣ ٢٠٠٢ 

  

 ٢٠٠٢-١٩٩٨ في عدد الرخص  الصادرة خالل الفترة من الجدول أعاله يالحظ أن الزيادة

 .لنفس الفترة% ١١بينما بلغت الزيادة في معدل المساحات المرخصة % ٨قد بلغت 

وإذا ما أخذنا في االعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان وتحسن مستوى دخل الفرد وما 

ع ذلك من تطور في يتبع ذلك من الزيادة في الطلب على المساكن بشكل خاص وما يتب

النشاط التجاري والخدمات وهذا يؤدي بدوره إلى زيادة االستثمار بهذه القطاعات وزيادة 

 . الطلب على مواد البناء ومستلزمات الديكور بشكل خاص

 

    الطلب المتوقع٣٠٣
 

يصعب تقدير حجم الطلب المتوقع على األحواض اإلسمنتية للغايات الزراعية إذ أن هنالك 

 أخرى لهذا النوع من األحواض ولكن كما سبق بيانه فان هنالك طلب متنامي ومتزايد بدائل

 .قطاعاتالعلى هذه األحواض من قبل جميع 

 

      الطاقة اإلنتاجية للمشروع والمبيعات المتوقعة٤٠٣
 

تبين المعلومات التي أمكن الحصول عليها أن الطاقة اإلنتاجية لهذا النوع من المنتج يتوقف 

 أن عدد  كذلك عدد القوالب المستخدمة في اإلنتاج وعدد العاملين في المشروع، و تبينعلى

) ١٦(األشكال واألحجام المتوفرة في السوق المحلي والتي يكون الطلب عليها كبيراً حوالي 

ولكن لغايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد األحجام واألشكال التالية والتي هي . شكل وحجم

 :ن غيرهامرغوبة اكثر م

 



 
 

  ٦

 

 حوض سداسي وسط  -١

 حوض سداسي صغير -٢

 حوض مربع كبير -٣

 حوض مربع وسط -٤

 حوض مربع صغير -٥

 حوض مستطيل كبير -٦

 حوض مستطيل وسط -٧

 حوض زاوية خماسي -٨

 حوض دائرة وسط -٩

 حوض دائرة صغير -١٠

 حوض كاس وسط -١١

 أعمدة روماني حجم وسط -١٢

 

 عملية تحضير الخلطة الطاقة اإلنتاجية للقالب للواحد هي حوض واحد في اليوم حيث أنإن 

ساعات من ) ١٠ – ٨(اإلسمنتية وصبها في القالب تتطلب أن يتم إزالة القالب بعد مرور 

 حوض من مختلف ١٢وذلك فان الطاقة القصوى للمشروع المتوقع هي . عملية الصب

 على أساس السنة/حوض) ٣٦٠٠(األشكال واألحجام في اليوم الواحد أي ما مجموعه 

سنة، وسيتم افتراض أن المشروع سيبدأ اإلنتاج / يوم ٣٠٠/ ساعات ٨ وردية عمل واحدة

 وسيزداد حجم اإلنتاج  المتاحةمن طاقته% ٧٠للسنة األولى من عمره وبطاقة إنتاجية تعادل 

 .للسنة األولىإنتاج المشروع المتوقع ) ١(سنوياً ويبين الجدول رقم % ٥بنسبة 

 

 )١(جدول رقم 

 حجم اإلنتاج المتوقع

 عدد األحواض/ حجم اإلنتاج المتوقع نسبة الطاقة المستغلة ةالسن

 ٢٥٢٠ %٧٠ األولى

 

 المنافسة وأسعار البيع ٥٠٣
 

تأتى المنافسة للمشروع المتوقع من اإلنتاج المحلي للجهات األخرى ومن األنواع األخرى 

 . من أوعية احتواء األزهار ونباتات الزينة وخاصة من الصلصال أو البالستيك

 

األحواض اإلسمنتية تستعمل بشكل كبير في الحدائق العامة والمجمعات والساحات ولكن 

بمختلف أشكالها وأحجامها وذلك لمتانتها وثقلها وعدم القدرة على نقلها من مكان إلى آخر 



 
 

  ٧

ويعتقد أن المشروع . ومقاومتها عوامل التلف والكسر ومقاومتها لجميع الظروف المناخية

 .نتاج المتوقع بدون أن يواجه أية صعوباتسيتمكن من بيع حجم اإل

 

 – دنانير ٧أما من حيث أسعار البيع الدارجة حالياً في السوق المحلي فهي تتراوح ما بين 

ولغايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد متوسط .  دينار للحوض الواحد حسب الشكل والحجم٢٠

حجام وذلك لغايات التبسيط دنانير للحوض الواحد من مختلف األشكال واأل) ١٠(سعر مبلغ 

 .ويعتقد أن هذا السعر مناسب جداً
 

     اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣
 

اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها على أساس ) ٢(يوضح الجدول رقم 

 .سنوياً% ٥ للسنة األولى و تزداد بنسبة سعر البيع المتوقع ونسبة الطاقة المستغلة
 

 )٢(ول رقم جد

 اإليرادات المتوقعة

 دينار/ اإليرادات المتوقعة  حوض/ كمية اإلنتاج  السنة

 ٢٥٢٠٠ ٢٥٢٠ األولى
 

 

 

 

     موقع المشروع١٠٤
 

يقترح إقامة المشروع في أي من المناطق المرخصة لغايات استعماالت صناعية أو  -

ن الرئيسية مثل حرفية في مدينة عمان وخاصة ضواحيها أو في ضواحي مراكز المد

 .اربد والزرقاء حيث تتوفر الخدمات الضرورية الالزمة واأليدي العاملة

 .لغايات هذه الدراسة فان المشروع بحاجة الستئجار -

 قطعتي ارض؛ األولى إلقامة المشروع عليها والثانية لعرض منتجات المشروع ويفضل  -

لرئيسية والتي يمكن الحصول أن يكون موقع القطعة الثانية على جوانب الطرق العامة وا

 .على ترخيص من الجهات المسؤولة للموافقة على إقامة موقع العرض

متر مربع ويبلغ سعر ) ٥٠٠(تقدر مساحة األرض الالزمة إلقامة المشروع حوالي  -

الالزمة للعرض حوالي ويقدر مساحة األرض . دينار في السنة) ٥٠٠(اإليجار حوالي 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

  ٨

دينار في السنة أي بمعدل ) ١٠٠٠(متر مربع ويبلغ سعر اإليجار حوالي ) ٥٠٠(

 . دينارين لمتر المربع الواحد

 

   البناء ٢٠٤
 

متر مربع وبما يتناسب مع هذا   ) ١٨٠(  تقدر احتياجات المشروع من البناء ما مساحته 

ة مسلحة والجدران من الطوب النوع من الصناعة والبناء سيكون من قواعد إسمنتي

المقصور و األرضية بالط عادي وذلك الستعماالت موقع المعمل وموقع العرض ويبين 

 .توزيع المساحات المطلوبة لمثل هذا المشروع) ٣(الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 المساحات الالزمة للمشروع وتكاليفها

 

 إجمالي التكاليف ٢المساحة م البند

لمحاسبة والتسويق والعالقات مكتب لإلدارة وا

 العامة في موقع المشروع

١٢٨٠ ٣٢ 

 ٤٠٠ ١٦ مستودع لحفظ اإلسمنت

 ٢٠٠ ١٠٠ حواصل للحصمة والرمل

 ٦٤٠ ١٦ غرفة لعامل البيع في موقع المعرض

 ٤٠٠ ١٦ الخدمات العامة األخرى

 ٢٩٢٠ ١٨٠ المجموع
 

توصيل التيار الكهربائي  يلزم أعمال تسوية الموقع والمعمل وموقع ارض العرض و-

 متر مكعب وتوصيل الخدمات الضرورية وتقدر ٤سعة ) ٢(والمياه وشراء خزاني مياه عدد 

 .دينار) ٥٠٠(هذه التكاليف حوالي 

 

 عملية التصنيع ٣٠٤
 

يتم إنتاج األحواض اإلسمنتية لغايات الزراعة على نوعين األول باستعمال اإلسمنت األسود 

 : األبيض، وعملية التصنيع تتم بالشكل التاليوالثاني باستعمال اإلسمنت

 



 
 

  ٩

 

 

 :باستعمال اإلسمنت األسود - أ

تحضر الخلطة الخرسانية باستعمال اإلسمنت األسود والرمل األبيض الناعم المخلوطة بالماء 

وتصب في القوالب المعدة حسب األشكال المطلوبة وخالل عملية الصب يتم رج القالب 

 الخارجي للقالب وعند انتهاء تعبئة القالب يتم وضع قواعد بواسطة رجاج يركب على الهيكل

سم تغرز في ٥  Xسم ١٠للحوض عبارة عن قطعة معدنية مفرغة على شكل مستطيل 

الجزء العلوي من القالب والذي يشكل السطح السفلي للحوض، وتقوى األحواض بسلك حديد 

. ثالثة اسالك عمودية توضع داخل تجويف القالب اضافة ل٣ مم على شكل كانات عدد ٣

 ساعات وبعد ذلك يتم فك القالب ويترك ١٠ – ٨يترك المزيج من الخرسانة في القالب لمدة 

 ساعة ويتم سقايته بالماء ليكتسب المتانة وعدم التفسخ ثم يتم دهن ٢٤الحوض ليجف لمدة 

 .األحواض من الخارج باأللوان المطلوبة

 

  باستعمال اإلسمنت األبيض–ب 

لطة الخرسانية باستعمال اإلسمنت األبيض والرمل األبيض وحصمة سيل تحضر الخ

ويتم صب هذه الخلطة في القالب حسب الشكل والزخرفة المطلوبة . والممزوجة بالمياه

حسب ما هو وارد عند تصنيع األحواض باستعمال اإلسمنت األسود ولكن بعد عملية إزالة 

نية حك السطح الخارجي من الجوانب للقالب القوالب عن الخرسانة يتم بواسطة فرشاة معد

 .إلزالة الطبقة من اإلسمنت األبيض لتبرز الحصمة للخارج ويعطي شكل ديكور للحوض

 

 . لموقع العرض تمهيداً لبيعهاحواض  بعد االنتهاء من عملية التصنيع يتم تقل األ-ج

 

 المعدات واآلالت ٤٠٤

 

للمشروع والتكلفة التقديرية لها علماً بان المعدات واألجهزة الالزمة ) ٤(يوضح الجدول رقم 

المعدات الرئيسية هي القوالب ويمكن تصنيع القوالب محلياً ولكن حسب المعلومات التي 

أمكن الحصول عليها من أحد أصحاب معمل إلنتاج األحواض اإلسمنتية يستحسن أن يتم 

لربط كما أن تكلفتها استيراد القوالب من سوريا حيث أنها افضل واسهل في عملية الفك وا

 .في حال شرائها من سوريا ال تزيد عن التكلفة في حال تصنيعها محلياً



 
 

  ١٠

 

 

 

 )٤(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة واألدوات المطلوبة

 دينار/ التكلفة العدد البند

 ٣٠٠٠ ١٢ قوالب مختلفة األشكال واألحجام

 ١٠٠ ٢ رجاج

 ١٥ ٥ فراشي سلك

 ١٠٠ - مختلفةمجارف ورفوش وأدوات 

 ٣٢١٥  المجموع

 

   األثاث والتجهيزات ٥٠٤
 

يحتاج المشروع إلى بعض األثاث والتجهيزات البسيطة والتي ال تتعدى تكلفتها حوالي 

 .دينار) ٥٠٠(

 

   السيارات ٦٠٤
 

ال يلزم المشروع أي وسائط نقل حيث سيتم استئجار وسائط النقل لنقل منتجات المشروع 

 .رض والبيعمن موقع المعمل لموقع الع

 

    القوى العاملة٧٠٤
 

احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ) ٥(يبين الجدول رقم 

 .التي ستدفع لهم

 

 

 



 
 

  ١١

 

 

 )٥(جدول رقم 

 )بالدينار( الرواتب واألجور 

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

ؤول إداري ومحاسب ومس

 مبيعات

٢١٦٠ ١٨٠ ١ 

 ٢٨٨٠ ١٢٠ ٢ عمال عاديين للمعمل

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ عامل لموقع البيع

 ٩٢٤٠  ٥ المجموع

 

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

 .دينار) ١٠٢٥٦(إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة 

 

  المواد األولية  ٨٠٤
 

احتياجات المشروع من المواد األولية الالزمة للسنة األولى من ) ٦(يوضح الجدول رقم 

 .اإلنتاج وأسعارها الدارجة في السوق المحلي

 

 )٦(جدول رقم 

 المواد األولية الالزمة

 مالحظات دينار/السعر البند

 الطن ٦٠ اإلسمنت األسود

 الطن ١٠٠ اإلسمنت األبيض

 متر مكعب ١٢للسيارة حجم  ٤٥ )ناعم(الرمل األبيض 

  متر مكعب١٢للسيارة حجم  ٥٠ السيلحصمة 

 للكغم الواحد  ٠,٢٨ أسالك حديد

 



 
 

  ١٢

 

 

يصعب تحديد الكميات الالزمة من المواد األولية الالزمة لإلنتاج ولكن حسب المعلومات  -

التي أمكن الحصول عليها فقد تبين أن معدل كلفة الحوض الواحد من المواد األولية 

دينار، وعليه فان إجمالي المواد األولية الالزمة للسنة األولى ) ٣,٧٥٠(بالمتوسط مبلغ 

 .دينار) ٩٤٥٠(من اإلنتاج حسب الطاقة المستغلة وعدد األحواض المنتجة مبلغ 

وعليه فان كلفة المواد األولية % ٣تبلغ نسبة الفاقد والتالف أثناء عملية اإلنتاج حوالي  -

 .دينار) ٩٧٣٥ (وتساوي% ٣+٩٤٥٠الالزمة لإلنتاج ستبلغ 

 

 الخدمات الضرورية   ٩٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الرجاجات واإلنارة 

العادية والمياه الستعمال عملية التصنيع ولالستعمال الشخصي وتبلغ كلفة هذه الخدمات كما 

 ).٧(في الجدول رقم 

 

 )٧(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ لتكلفة ا البند

 ٤٨٠  و مياهكهرباء

 

 .دينار) ٦٦٠(يلزم المشروع نفقات تشغيلية أخرى تبلغ كلفتها حوالي  -

تبلغ قيمة التأمينات المستردة التي سيتم دفعها، وهي تأمينات االشتراك بالكهرباء والمياه  -

 .دينار) ٣٠٠(والهاتف حوالي 

 

  برنامج تنفيذ المشروع ١٠. ٤
 

 لحين شراء القوالب وتجهيز موقع ثالثة أشهرزمة لتنفيذ المشروع حوالي تقدر الفترة الال

 .المعمل وموقع العرض والبيع

 



 
 

  ١٣

 

 

 

 

      تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
 

 .تكاليف التشغيل للسنة األولى من اإلنتاج) ٨(يبين الجدول رقم 

 

 )٨(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل

 دينار/ التكلفة  البند

 ٩٧٣٥ يةالمواد األول

 ١٠٢٥٦ الرواتب واألجور

 ١٥٠٠ اإليجارات

 ٤٨٠ الخدمات الضرورية

 ٦٦٠ المصاريف التشغيلية األخرى

 ٢٢٦٣١ المجموع

 

    راس المال العامل ٢٠٥
 

تقدر احتياجات المشروع من راس المال العامل على أساس حاجة شهر واحد أي مبلغ 

 .دينار) ١٨٨٦(
 
 

      نفقات ما قبل التشغيل٣٠٥
 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل والدراسات ومصاريف السفر واالنتقال لشراء 

 .دينار) ٧٥٠(القوالب وأتعاب ورسوم التسجيل وتقدر تكلفتها حوالي 

  

 الدراسة المالية.٥



 
 

  ١٤

  تكاليف المشروع ملخص   ٤٠٥
 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسة) ٩(يوضح الجدول رقم 

 

 )٩(جدول رقم

 )بالدينار( كاليف المشروع المقدرة إجمالي ت

 دينار/ التكلفة  البند

 ٥٠٠ أعمال التسويات والتحضيرات للموقع

 ٢٩٢٠ أعمال البناء

 ٣٢١٥ القوالب والمعدات

 ٥٠٠ األثاث والتجهيزات

 ٣٠٠ التأمينات المستردة

 ٧٤٣٥ إجمالي تكاليف األصول الثابتة

 ٧٥٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ١٨٨٦ اس المال العاملر

 ١٠٠٧١ المجموع

 

      وسائل التمويل٥٠٥
 

من إجمالي  % ٤٩,٦دينار ويمثل ) ٥٠٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة 

أصحاب المشروع /  تكاليف المشروع، بينما  تغطي باقي التكاليف من مصادر صاحب 

 . سنوات٥ولمدة % ١٠الخاصة، علماً بان فائدة القرض 

 

 

   الفرضيات المالية ٦ .٥
 

في بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات التمويل 

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

 .للقرض



 
 

  ١٥

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض

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

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة % ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة 

 .التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

عتماد على األسس والفرضيات  سنوات وذلك باال٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

 :التالية

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

 .نقدية

 .نقدا % ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون  -

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

  %.١٥بمعدل اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

  الخالصة ٧. ٥

 
يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق، إن 

المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن 

لتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه المشروع قادر على الوفاء با

 :الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 دينار في السنة األولى ١١٥٢يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة٢٢٢٠للتشغيل 

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي ٥مشروع فرص عمل لعدد سيوفر ال -

 دينار في ١٠٢٥٦ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ 

 . دينار في السنة الخامسة١٢٤٦٧السنة األولى ليرتفع إلى مبلغ 

في  % ٢١,٢و في السنة األولى  % ١١,٥ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

و  % ١٩,٨السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

٢١,٢.%  

 . دينار٧١٧٩ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٣١ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 
 

  ١٦

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 . سنوات٤السترداد للمشروع تبلغ فترة ا -

% ١٠ زيادة تكاليف التشغيل بنسبة اويعتبر المشروع حساساً لتخفيض سعر البيع  -

 .وينبغي مراعاة ذلك

 

 

 

 حساب االرباح والخسائر  )١

 التدفق النقدي  )٢

 المزيانية االتقديرية  )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  )٤

  المالحق المالية٥.٨



الموقع المقترح
عام

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

25,20026,46027,78329,17230,631المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

9,73510,22210,73311,26911,833تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
00000تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9601,0081,0581,1111,167تكاليف المصنع التشغيلية

10,69511,23011,79112,38113,000مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
14,50515,23015,99216,79117,631الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
10,25610,76911,30811,87312,467رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
120126132139146مصاريف أخرى

11,93612,45813,00613,58114,186مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
563563563563563اإلستهالك لإلصول الثابتة

150150150150150إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

12,65013,17113,71914,29514,899مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,8552,0592,2722,4972,732الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

500418328229120الفائدة على القرض
1,3551,6411,9442,2682,612الربح قبل الضريبة

203246292340392الضريبة على األرباح
1,1521,3951,6531,9282,220األرباح الصافية

%85%85%86%86%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
22,84523,61024,40525,23226,092نقطة التعادل (بالدينار)

%85%86%88%89%91نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,92025.00117أألبنية
025.000منشآت أخرى
3,21510.00322معدات وأجهزة

5006.6775األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

50010.0050أخرى
563المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7505150المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8861,8860رأس المال العامل المطلوب

10,0715,0715,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج احواض اسمنتية للزراعه



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
25,20026,46027,78329,17230,631المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
25,20026,46027,78329,17230,631المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
5,071حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,0751,7142,4293,2214,091الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
10,07126,27528,17430,21232,39334,722مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
7,435مجموع اإلستثمارات

81110,69511,23011,79112,38113,000التكاليف التشغيلية المباشرة
11,93612,45813,00613,58114,186إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
500418328229120الفائدة

750المصاريف التأسيسية  والخلو
203246292340392الضريبة

8,99623,33524,35225,41726,53127,697إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0752,9403,8224,7955,8627,025صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8199019911,0901,199أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8199019911,0901,199إجمالي دفعات سداد القرض

1,0752,1212,9213,8044,7725,826رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0407492583680784توزيعات األرباح

1,0751,7142,4293,2214,0915,042صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج احواض اسمنتية للزراعه



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0751,7142,4293,2214,0915,042النقد

00000المدينون
811811811811811811المخزون

1,8862,5263,2404,0324,9035,853إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,920المباني

3,215األجهزة والمعدات
500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

500أخرى
7,4357,4357,4357,4357,4357,435إجمالي األصول الثابتة
5631,1271,6902,2532,816اإلستهالك التراآمي

7,4356,8726,3085,7455,1824,619القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7506004503001500القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
10,0719,9979,99910,07710,23410,472مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
819901991109011990اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

819901991109011990مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

418132802289119900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
418132802289119900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
5,0715,0715,0715,0715,0715,071رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7451,6482,7173,964األرباج المجمعة
7459021,0691,2471,437الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

5,0715,8166,7197,7889,03510,472مجموع حقوق الملكية
10,0719,9979,99910,07710,23410,472مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %21.2%18.8%16.4%13.9%11.5معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%21.2%21.3%21.2%20.8%19.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.83.33.74.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج احواض اسمنتية للزراعه



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%10,0715تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %5,0715مساهمة صاحب

%5,00012القروض

% %30%49.6القرض الى التكاليف

%15%50.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,1521,3951,6531,9282,220صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %8.5%7.8%7.0%6.2%5.4الربح قبل الضريبة

%21.2%18.8%16.4%13.9%11.5معدل العائد على اإلستثمار %

%21.2%21.3%21.2%20.8%19.8معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 2.83.33.74.1NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.10.0الديون

22,84523,61024,40525,23226,092نقطة 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 10,702-1,761-3,036-7,1796,5425,9042,072صافي القيمة الحالية

IRR %15.1-%7.4%3.9%17.5%25.6%28.1%31.0معدل العائد الداخلي

B/C 1.71.61.51.20.70.80.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

24,437

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.4%
20.9%

2.8

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج احواض اسمنتية للزراعه

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,669

7.0%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.0%معدل العائد الداخلي
NPV7,179صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.1%معدل العائد الداخلي
NPV6,542صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.6%معدل العائد الداخلي
NPV5,904صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV2,072صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR3.9%معدل العائد الداخلي
NPV-3,036صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-1,761صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-15.1%معدل العائد الداخلي
NPV-10,702صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

08,9960-8,996

11,0752,5691,494

2882,7722,684

3922,9862,893

4973,2103,113
510215,37215,270

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

09,8960-9,896

11,0752,5691,494

2882,7722,684

3922,9862,893

4973,2103,113
510215,83415,732

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,7950-10,795

11,0752,5691,494

2882,7722,684

3922,9862,893

4973,2103,113
510216,29516,194



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

08,9960-8,996

11,0751,309234

2881,4491,361

3921,5961,504

4971,7511,654
510213,58813,486

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

08,9960-8,996

11,07549-1,026

28812638

392207115

497293196
510211,80411,703

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

09,0770-9,077

11,182305-877

297403306

3102506404

4107614507
511212,88012,768

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

09,1580-9,158

11,290-1,958-3,247

2106-1,966-2,071

3111-1,974-2,085

4116-1,983-2,099
512210,38810,265




