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لمجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية ا       

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
 .منها الشباب األردني

 
 فـي مختلـف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية ية المملكة من حيث استكشافمحافظات وألو
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة

 .شاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح الم
 

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

 
 اثنان وعشـرونمناطق المملكة وعددها   كافة   في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 

 المحتويات
ملخص المشروع. ١ 

المقدمة. ٢
٢.١ وصف المشروع  

مبررات وأهداف المشروع ٢.٢  
٢.٣ الموقع العام للمشروع  

 السوقدراسة. ٣
٣.١ المشروعمنتجات  

٣.٢ الطلب الحالي  
٣.٣ الطلب المتوقع  
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٣.٦  المتوقعةاإليراداتاسعار البيع و  

  الفنيةالدراسة. ٤
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  ٤.٢ مراحل التصنيع 
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  ٤.٤ االثاث والمفرشات والتجهيزات المكتبية
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٤.٨ الضروريةالخدمات  
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المالحق المالية. ٦ 
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 مشروع الطوب الحراري والقرميد
 

 ملخص المشروع. ١

 الطوب الحراري والقرميد اسم المشروع

 الكرك موقع المشروع

 الطوب الحراري والقرميد منتجات المشروع

 شخص ١٨ األيدي العاملة

 دينار ١٤٠,٤٢٠ يثمار الكلاالست

 % ٢٣,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥٧,١٦٥ صافي القيمة الحالية 

  ١,٤ القيمة الحالية االيرادات على االستثمارات

 سنوات  ٤ فترة االستيراد 
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  وصف المشروع١. ٢

  

ستعمل يها للحرارة العالية، حيث ان منتجات هذا المشروع عبارة عن طوب يتكون من مواد تتصف بتحمل

هذا الطوب في صناعة االفران المستعملة في صناعة الزجاج والطوب الزجاجي والسيراميك والخزف وفي 

مداخن مواقد االبنية وغيرها من ما شابه في مجاالت اخرى متعددة، هذا بجانب ميزتها باالحتفاظ بالحرارة 

ا المنتج بمكوناته وطريقة تصنيعه، فان المشروع سيتضمن هذا ولالستفادة من تقارب هذ .لمدة طويلة

ايضا انتاج القرميد المستعمل السقف االبنية وتزيين مداخلها والذي يتصف بعزله للحرارة والعمل على 

 . االحتفاظ بدرجة الحرارة داخل المنزل وعدم فقدانها، هذا بجانب استعماالته في عمليات الزينة وغيرها

 

 أهداف المشروعررات و مب ٢. ٢
 

 لمثل هذه من حاجة   وما يواكبه  للتطور الصناعي واالنشائي الكبير الذين تشهدهما المملكة حاليانظرا

 عدم تمتعها بالمواصفات إلى جانب المنتجات ضئيل هالمنتجات، خاصة وان االنتاج المحلي لهذ

في خفض الفاتورة االستيرادية ل   وعليه، فاننا نعتقد ان هذا المشروع سوف يساهم بشكل فعا،المطلوبة

 .تساهم في تشغيل االيدي العاملة في محافظة الكركو  جيدةلمثل هذه المنتجات، كونه فرصة استثمارية

 

هذا المشروع، فان هذه الدراسة تتضمن النواحي الفنية لمتطلبات لقتصادية الجدوى االولالطالع على 

 .    ت المالية المختلفةتأسيسه وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليال

المقدمة. ٢



 ٣

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

تشهد محافظة الكرك تطورا صناعيا كبيرا خاصة بعد اقامة المدينة الصناعية هناك وكذلك اعتبارها 

بع ذلك من تطور تضمن المناطق الصناعية المؤهلة الخاضعة التفاقيات التبادل التجاري الحر، وما ي

 استخراج وتواجد المواد االولية لقربها من مناطقب ميزة هذه المحافظة هذا بجان. انشائي كبير هناك

 .الالزمة لتصنيع منتجات هذا المشروع، لذا فقد ارتأينا ان يقام في هذه المحافظة 

 

 

 

 

 : منتجات المشروع ١٠٣

 
 :كما ذكر اعاله، ستكون منتجات المشروع كما يلي  

من اكاسيد المغنيسيوم او االلمنيوم ومن خليط وزنا %) ٥٠(طوب حراري يحتوي على اكثر من  -

 .او اكسيد الحديد/السيليس والكالسيوم او الكروم و

 .قرميد سقوف واغطية مداخن من النوع العازل للحرارة وخفيف الوزن -
 
  الطلب الحالي  ٢ .٣

 
 يثغير جيدة ح مواصفاتها، انهناك مصانع محلية تنتج انواع من الطوب الحراري والقرميد، اال -أ

يغلب على مكوناتها االسمنت والذي من خواصه ايصال الحرارة وال يتحمل درجات الحرارة العالية، وهذا 

 :، ومن االمثلة على ذلك ما يلي)١(ما تثبته االسعار التصديرية المبينة في الجدول رقم 

 او وزنا من اكاسيد المغنيسيوم او الكاسيوم% ٥٠ على اكثر من الذي يحتويالطوب الحراري  .١

) ٠,٥(باستثناء سنة واحدة صدر (دينار للطن ) ١٧،٥١،٨٨( باسعار تبلغ يتم تصديرهالكروم، 

هي اقل ) ٨٨-١٧( دينار للطن، وعليه، فان اسعار التصدير المشار اليها ٥ ٠٠٠طن بسعر 

 ان الخلطة االسمنتية تغلب على مما يدل علىبكثير من كلفة المواد الداخلة في االنتاج، 

 .مكوناتها

 السوقدراسة. ٣



 ٤

وزنا من االلومينا او من السيليس او من % ٥٠ على اكثر من يحتويالطوب الحراري الذي  .٢

دينار للطن وهذا السعر ) ٢٠٠( مرة واحدة بسعر تم تصديرهخليط او من اتحاد هذه المواد، قد 

 .ايضا اقل من كلفة المواد الداخلة في هذا المنتج

دينار ) ٦٨,٥( مرة واحدة بسعر تم تصديره  مواد خزفية، قديحتوي علىالطوب الحراري الذي  .٣

دينار، وهذا السعر ) ٧٨٧,٥(للطن وهذا السعر غير منطقي، وفي سنة اخرى، صدر بسعر 

بالرغم من انه مرتفع اال انه اقل من كلفة مكوناته والتي هي عبارة عن الكاولين والكوارتز 

 .والفلدسبار

 دينار للطن، ٦٣طن بسعر ) ٦,٧(قط بكمية  ف١٩٩٩ خالل عام تم تصديرهوكذلك القرميد، فقد  .٤

 .والذي يثبت ان الخلطة االسمنتية تغلب على مكوناته ويفقده صفة العزل الحراري وخفة الوزن

يتبين ان المنتج المحلي، ال يستعمل المكونات الالزمة العطاء الطوب صفة العزل الحراري  سبقمما  - ب

. يد الذي يجب ان يكون خفيف الوزن وعازل للحرارةوالتحمل لدرجات الحرارة العالية، وكذلك القرم

 .وبالتالي، فان احتياجات السوق تغطى عن طريق االستيراد

 من حيث االوزان والكميات المتداولة في السوق، فان القرميد يتم تداوله بالمتر المربع، والذي -جـ

ته الثالث، الوزن والمتر ، اما الطوب الحراري فيتم تداوله بحاال)مكغ٣٥(يبلغ متوسط وزنه حوالي 

فالمستورد والصانع يتعامل معه بالوزن، اما الموزع والحرفي الذي يبنيه , المربع او المتر الطولي

، وبالتالي، فان وزن ٢م)١٥(فيتعامل معه بالمتر المربع او المتر الطولي، والطن يعطي حوالي 

وفي جميع الحاالت فان ) كغ٦,٦٧(زنه كغ، اما المتر الطولي فيبلغ و) ٦٦,٧(المتر المربع حوالي 

، اما القرميد، فان الطن يعطي حوالي )كغ١(حوالي ) من الطوب الحراري(متوسط وزن الطوبة 

 . ويتم التداول به بالمتر المربع) ٢م٢٨(

 : تأتي االصناف المستوردة تحت بنود التعرفة الجمركية التالية-د

 )متحملة للحرارة( مماثلة للبناء نارية وكتل ومربعات وقطع خزفية) طوب(آجر ٦٩٠٢,١٠ -

عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية او االتربة السيليسية المماثلة، محتوية على اكثر  -

 .وزنا من اكاسيد المغنيسيوم او الكالسيوم او الكروم، كل بمفرده او مجتمعة%) ٥٠(من 

 )متحملة للحرارة(اء نارية وكتل ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبن) طوب(آجر ٦٩٠٢٢٠ -

عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية او االتربة السيليسية المماثلة، محتوية على اكثر  -

 .وزنا من الومينا او من السيليس او من خليط او اتحاد من تلك المواد%) ٥٠(من 

 ) للحرارةمتحملة(وكتل ومربعات وقطع خزفية مماثلة للبناء نارية ) طوب(آجر  ٦٩٠٢,٩٠ -

 .عدا المنتجات من دقيق الحفريات السيليسية او االتربة السيليسية المماثلة -



 ٥

 .قرميد سقوف واغطية مداخن وعناصر مداخن اخرى من مواد خزفية٦٩٠٥,١٠ -

 بالنظر الى صافي المعدل السنوي للكميات المستوردة خالل السنوات الستة الماضية والمبينة في الجدول -هـ

 المحتوي على اكسيد المغنيسيوم بصفة خاصة طن من الطوب الحراري) ١,١٤٠(والي هو بح) ١(رقم 

طن ) ٣,٦٤٨( و طن من الطوب الحراري االجمالي المحتوي على كافة االكاسيد٢,٣٣٠وما يقارب من 

 .من القرميد، وهذا ما يعكس كميات الطلب الحالي المحلي على مثيل منتجات المشروع

 

 )١(جدول رقم 

يم مستوردات وصادرات المملكة من الطوب الحراري والقرميد خالل الفترة                      كميات وق

)٢٠٠٢ – ١٩٩٧(  
بند التعريفة  السنة الصادرات صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

 الجمركية
 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار(

 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار(

 الكمية

 )طن(

 قيمةال

 )دينار(

 الكمية

 )طن(

 القيمة

 )دينار(

 ــ ـــ ٢٥١٣٦٠ ٣٠٦ ١١٧٠٠٠ ٢٥٠,٣٤ ٣٦٨٣٦٠ ٥٥٦,٣ ٦٩٠٢,١٠

 ٣٤٠٠٠ ١٧٠ ١٤٨٤٠ ٢٠,٤ ــ ــ ١٤٨٤٠ ٢٠,٤٢ ٦٩٠٢,٢٠

 ــ ــ ٢١٩٣٤٥ ٥٠٢,٦٥ ــ ــ ٢١٩٣٤٥ ٥٠٢,٦٥ ٦٩٠٢,٩٠

١٩٩٧ 

 ــ ــ ٣٤٩٨٤٠ ٢٩٦٨,٥ ــ ــ ٣٤٩٨٤٠ ٢٩٦٨,٥ ٦٩٠٥,١٠

 ٢٥٠٠ ٠,٥ ١٤٣٧٠٠٠ ٣١٠٥,٦ ــ ــ ١٤٣٧٠٠٠ ٣١٠٥,٦ ٦٩٠٢,١٠

 ــ ــ ٢٩٩٧٠٠ ٦٤٦,٨ ٢٠٠٠٠ ٥٠ ٣١٩٧٠٠ ٦٩٦,٨ ٦٩٠٢,٢٠

٢٩ ٨٠١  ٤٣٥ ٣٧٦٩٤٠ ٧٩٣,٤ ٩٧٦٠ ٣٢ ٣٨٦٧٠٠ ٨٢٥,٤ ٦٩٠٢,٩٠ 

١٩٩٨ 

 ــ ــ ٢٣٥٧٠٠ ١٨٣٠,٦ ٤٠٠٠ ٥,٤ ٢٣٩٧٠٠ ١٨٣٦ ٦٩٠٥,١٠

٦٢٤٠ ٧١ ١٣٣٨٩٠ ١١٦٢,٧ ١٨٤٠٠٠ ٣٧٦,٥ ٣١٧٨٩٠ ١٥٣٩,٢٤ ٦٩٠٢,١٠ 

 ــ ــ ١٠١٦٤٠ ١٦٢ ــ ــ ١٠١٦٤٠ ١٦٢ ٦٩٠٢,٢٠

١٥٧٥٠ ٢٠ ١٧٤٩٠٠ ٤٦٨,٥ ٥٢٨٠٠ ٨٩,٠١٤ ٢٢٧٧٠٠ ٤٦٨,٥ ٦٩٠٢,٩٠ 

١٩٩٩ 

 

 

 
 

٤٢٠ ٦,٧ ٣٣٧٠٠٠ ٣ ٢٤٣ ٨٠٠٠ ٤١ ٣٤٥٠٠٠ ٣٢٨٤ ٦٩٠٥,١٠ 

١٣٤٧٦ ٢٦٦,٥ ٥١٥٣٥٠ ١٠٩٨,٨ ٥٥٠٠٠ ١٧٨,٩ ٥٧٠٣٥٠ ١٢٧٧,٧ ٦٩٠٢,١٠ 

 ــ ــ ٥٥٨٣٢٠ ١٤٥٢,٨ ــ ــ ٥٥٨٣٢٠ ١٤٥,٨ ٦٩٠٢,٢٠

 ــ ــ ١٨٩٥٧٤ ٤,٩ ٢٤٥٥٦ ٣١,٨ ٢١٤١٣٠ ٣٨٨,٧ ٦٩٠٢,٩٠

٢٠٠٠ 

 ــ ــ ٢٨٦٠٠٠ ٣٠٨١ ــ ــ ٢٨٦٠٠٠ ٣٠٨١ ٦٩٠٥,١٠

 ــ ــ ٧٨٨٠٠٠ ١٧٨٩,٤ ــ ــ ٧٨٨٠٠٠ ١٧٨٩,٤ ٦٩٠٢,١٠

 ــ ــ ١٦٠٨٣٠ ٢٥٨,٤ ــ ــ ١٦٠٨٣٠ ٢٥٨,٤ ٦٩٠٢,٢٠

 ــ ــ ٢٨٠٧٠٠ ٧١٢,٥ ــ ــ ٢٨٠٧٠٠ ٧١٢,٥ ٦٩٠٢,٩٠

٢٠٠١ 

 ــ ــ ٥٢٠٢٢٠ ٥٣١٧,٨ ــ ــ ٥٢٠٢٢٠ ٥٣١٧,٨ ٦٩٠٥,١٠

 ٤٠٨ ٢٤ ٧٢٦٧٠٠ ١٣٧٧,٨ ــ ــ ٧٢٦٧٠٠ ١٣٧٧,٨ ٦٩٠٢,١٠

 ــ ــ ١٤٤٨٦٠ ٢٩٧,٧ ــ ــ ١٤٤٨٦٠ ٢٩٧,٧ ٦٩٠٢,٢٠

 ــ ــ ٩١٩٣٠٠ ١٧٦٩ ــ ــ ٩١٩٣٠٠ ١٧٦٩ ٦٩٠٢,٩٠

٢٠٠٢ 

 ــ ــ ٤٧١٦٦٠ ٥٤٤٧,١٤ ــ ــ ٤٧١٦٦٠ ٥٤٤٧,١٤ ٦٩٠٥,١٠



 ٦

  الطلب المتوقع ٣٠٣
 

، وهي نسبة مقاربة %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات المشروع، بواقع 

 :لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات الخمس القادمة

 

 السنة القرميد الطوب الحراري

 ٢م/الكمية طن/الكمية ٢م/الكمية طن/الكمية

 ١٠٨,٣٦٤ ٣,٨٧٠ ٣٧,٠٨٠ ٢,٤٧٢ االولى

 ١١١,٦١٥ ٣,٩٨٦ ٣٨,١٩٠ ٢,٥٤٦ الثانية

 ١١٤,٩٦٤ ٤,١٠٥ ٣٩,٣٣٠ ٢,٦٢٢ الثالثة

 ١٨٨,٤١٢ ٤,٢٢٩ ٤٠,٥٢٠ ٢,٧٠١ الرابعة

 ١٢١,٩٦٥ ٤,٣٥٥ ٤١,٧٣٠ ٢,٧٨٢ الخامسة

 

دمة على منتجات المشروع، فانه يتوقع اال يواجه هذا وحسب توقعات الطلب للسنوات الخمسة القا

وخاصة انه ال توجد صناعة محلية لهذا المنتج، وبالتالي فان المشروع صعوبة في تصريف منتجاته 

 .على المشروع العمل على تغطية قسم من المستوردات باسعار منافسة وتشجيعية

  

  الطاقة المقترحة٤٠٣

 
الطلب المتوقع على هذا النوع من المنتجات، فانه يقترح ان تكون بالنظر الى كميات الطلب الحالي و

، )٢م٤,٥٠٠أي حوالي (طن من الطوب الحراري )٣٠٠(الطاقة االنتاجية المتاحة للمشروع بحوالي 

، والغراض هذه الدراسة يقترح ان تكون الخطة )٢م١٤ ٠٠٠أي حوالي (طن )٥٠٠(ومن القرميد 

 :االولى من عمر المشروع كما يلي االنتاجية على مدى الخمس سنوات 
 . من الطاقة االنتاجية المقترحة% ٦٠في السنة االولى سيتم انتاج ما نسبته  -

 .سنويا% ٥افترض زيادة في كميات االنتاج نسبتها  -

 

 
 



 ٧

  المنافسة والتسويق٥٠٣

 
كما اسلفنا، فان المنافسة لمنتجات هذا المشروع بمواصفاتها تنحصر بالمستوردات، وعليه يجب ان 

يعمل المشروع على منافسة المستوردين من حيث العمل على انتاج النوعية الجيدة وبالسعر المنافس، 

ش ربح وهاممضاف اليها الرسوم الجمركية والضريبة (حيث تراوحت االسعار لالصناف المستوردة 

دينار للطن، اما القرميد ) ٩٧٥(دينار للطن، أي بمعدل سعر حوالي ) ١,٢٠٠-٧٥٠(ما بين ) المستورد

دينار للطن، وهذه ) ٢٠٠(دينار للطن، أي بمعدل سعر ) ٢٣٠-١٧٠(فقد تراوحت اسعاره ما بين 

مربع من الطوب االسعار هي اسعار البيع بالجملة، وبالتالي فان متوسط سعر البيع بالجملة للمتر ال

 .دينار) ٧(دينار، ومن القرميد بحوالي ) ٦٥(الحراري بحوالي 
 

دينار للمتر المربع ) ١٠٠-٨٠(اما من حيث اسعار البيع بالمفرق، فان الطوب الحراري يباع ما بين 

اما اسعار . دينار) ١,٣٥٠(بحوالي دينار، وبالتالي فان سعر البيع للطن بالمفرق هو ) ٩٠(أي بمعدل 

دينار للمتر المربع أي بحوالي ) ١٣(بيع بالمفرق من القرميد، فان اقل سعر بيع للمستورد هو بحوالي ال

دينار للمتر المربع، أي بحوالي     ) ٦,٥(دينار للطن، اما الصنف المحلي فيباع بحوالي ) ٣٦٤(

 .دينار للطن) ١٨٠(
 

 : اسعار البيع وااليرادات المتوقعة ٦٠٣
 

جملة اعاله، وكذلك بأخذ اسعار المفرق بعين االعتبار، فانه يقترح ان يكون سعر بناء على اسعار ال

 :منتجات المشروع على النحو التالي 

) ٦٧٥(دينار للمتر المربع، أي ) ٤٥( معدل سعر بيع الطوب الحراري لمختلف اصنافه هو  -

 ) .ات المشروعشريطة تسمية المنتج باسمه العلمي كما هو مبين في بند منتج( دينار للطن، 

 .دينار للطن) ١٥٤(دينار للمتر المربع، أي بسعر  ) ٥,٥( معدل سعر بيع القرميد هو  -
 

 : االولى من عمر المشروع كما يلي للسنةوبذلك فان االيرادات المتوقعة 
 

كمية االنتاج من الطوب 

 الحراري

 كمية االنتاج

 من القرميد

 طن ٢م

 االيراد السنوي

 من الطوب 

 طن ٢م )دينار(الحراري

اليراد ا

السنوي من 

 القرميد 

 )دينار(

اجمالي االيراد 

 )دينار(السنوي

١٦٧,٧٠٠ ٤٦,٢٠٠ ٣٠٠ ٨٤٠٠ ١٢١,٥٠٠ ١٨٠ ٢٧٠٠ 



 ٨

 

 
 

  البناء ١٠٤ 
 

، حيث تقدر اجرة مثل هذا ٢م)١,٣٠٠(ر بحوالي يقترح ان يستأجر مبنى او هنجر معدني بمساحة تقد

ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب . دينار) ١٤,٣٠٠(المبنى بحوالي 

منفصلة عن مستودعات ) سيؤسس الفرنين داخل هذا الهنجر( واالستخدام ، كتوفير صالة لالنتاج 

قدر كلفة هذه المواد االولية والمنتجات الجاهزة، مع توفير مكاتب وخدمات لالدارة والعاملين، حيث ت

 . دينار) ٢,٠٠٠(لي  التعديالت بحوا
 

  مراحل التصنيع٢٠٤
 

 : ان المواد االولية المستعملة في التصنيع حسب الصنف هي كما يلي 

 

  النسب المئوية للمواد في الخلطة
 أ 

طوب سيليس (

 )وااللوميينت

% 

 ب

طوب المغنيسيوم (

 )والكروميت

% 

 جـ

طوب المنيوم ( 

)سيليكات الكروميت

% 

SiOــ ٠  ٦٤-٥٧ ٢ 

Al٢Oــ ٣٥-٢٧ ٣٥-٢٧ ٣ 

Fe٢O٣,٥-١ ٣,٥-١ ٣,٥-١ ٣ 
CaO ١,٧-٠ ــ ١,٧-٠ 

MgO+CaO+Cr٢O٣٥-٢٧ ٦٤-٥٧ ٠ ٣ 

Al٢O٣+SiO٦٤-٥٧ ١,٧-٠ ــ ٢ 
 ١ ١ ١ اتربة ملونة 

 )Ca+Fe+Al(سيليكات 

تمزج كجل وتضاف للخلطة لتعطي خاصية (

 )االنتفاخ

١ ١ ١ 

 

 الدراسة الفنية.٤

الصنف

 المادة



 ٩

 :التالية  هذا وتمر العملية التصنيعية عبر المراحل  

تخلط المكونات المطلوبة بالماء حسب الصنف المنوي انتاجه آليا حتى تصبح : مرحلة تحضير الخلطة  -

 . ومتماسكبشكل عجين متجانس

  بواسطةتنقل القطع المشكلةتوضع العجينة في ماكنة التشكيل بواسطة البثق، حيث : مرحلة التشكيل  -

 شكل غرفة ينفخ من جوانبه هواء ساخن يعاير لدرجة علىي يكون ذ، الشريط ناقل، الى فرن التجفيف

  ومن ثم ترفع درجة الحرارة %)٣٠( لحوالي  القطع حتى تنخفض نسبة الرطوبة في) م°٣٠(حرارة 

 . م الستكمال عملية التجفيف°)١٥٠-١٢٠(ما بين 

   ات  المجفف الى فرن اخر يحتوي على عدة حجر او القرميدينقل الطوب) : الشوي(مرحلة الطبخ  -

ينفخ من جوانبه و)  حيث توضع القطع بجانب بعضها البعض على ارضية هذه الحجرات حجرة٢٠(

) Hoffmann Oven( وهذا الفرن يدعى ) ( Fuel Oil ( بوقودالنار من حارقات خاصة تعمل 

ة حسب الشكل ادناه، بحيث يعمل هذا الفرن على دوران الغازات الناتجة عن االحتراق داخله واالستفاد

درجة مئوية ) ١,٧٠٠(وعند وصول درجة حرارة الفرن الى ) منها في تسخين الفرن وزيادة حرارته

 .يترك عندها المنتج لمدة يوم، ثم تطفأ النار ويبرد الفرن تدريجيا ومن ثم يخرج الطوب او القرميد

 

 
 



 ١٠

  الماكنات والمعدات٣٠٤

 

 الماكنة
 العدد

 

تكلفة الوحدة 

 .)أ.د(

التكلفة 

 دينار/يةاالجمال

 ٦,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٤ خزانات مواد خام مع توصيالتها

 ٧,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٢ خالط آلي

 ٢٢,٠٠٠ ٢٢,٠٠٠ ١ ماكنة تشكيل بالبثق

فرن التجفيف على شكل غرفة مزود 

بنافثات هواء ساخن والتجهيزات الالزمة 

 لذلك

١٥,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ١ 

 ٨,٠٠٠ - ١  طن ٣رافعة شوكية 

  مجموع) حجرة٢٠(فرن الشوي 

 م، مزود بحارقات)٧٠(طول حجراته

 ) Fuel Oil( تعمل بالوقود  

٤٢,٠٠٠ ٤٢,٠٠٠ ١ 

 ٤,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ١ مولد كهربائي 

 ١٧,٠٠٠ ١٧,٠٠٠ ١ شريط ناقل

 ٢,٠٠٠ - - ومعدات اخرىعربات نقل 

 ١٢٣,٠٠٠ المجموع

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤٠٤
 

 .  دينار٢,٠٠٠الجهزة المكتبية بحوالي شات واتقدر قيمة االثاث والمفرو

 

  وسائط النقل٥٠٤
 

  وبذلك ال يلزم سيارة في بداية عمل المشروع سيتم بيع المنتج ارض المصنع

 



 ١١

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٦. ٤
 

الكمية للطوب المادة

 )طن(

الكمية 

)طن(للقرميد 

مجموع الكميات لكال 

 )طن(الصنفين 

سعر الوحدة 

 )اردين(

التكلفة اإلجمالية 

 )دينار(

اتربة اساسها السيليس   

 )السيليكا( 

٥,٧٦٠ ٦٠ ٩٦ ٦٠ ٣٦ 

اتربة اساسها االلومينا 

 والكروميت

١٨,٢٠٠ ١٣٠  ١٤٠ ٨٧,٥ ٥٢,٥ 

اتربة اساسها اكسيدات 

المغنيسيوم والكالسيوم 

 والكروميت

١٦,٨٠٠ ١٢٠  ١٤٠ ٨٧,٥ ٥٢,٥ 

اتربة سيليسية تحتوي 

 اللوميناعلى ا

٩,٦٠٠ ١٠٠ ٩٦ ٦٠ ٣٦ 

 ٤٠٠ ١٠٠ ٤ ٢,٥ ١,٥ )Ca+Fe+Al(سيليكات 

 ٦٤٠ ١٦٠ ٤ ٢,٥ ١,٥اتربة ملونة اساسها الحديد

 ١٠,٢٨٠ ــ ــ ــ ــ %٢٠ فاقدبدل 

 ٦١,٦٨٠ المجموع 

 

 

 

 



 ١٢

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 دينار/التكلفة السنوية الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ صاحب المشروع/ عاممدير

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ مسؤول تسويق

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ ني صيانة ف

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مهندس تعدين /مدير انتاج

 ٩,٦٠٠ ٢٠٠ ٤  وتشغيلفنيو انتاج

 ٨,١٦٠ ٨٥ ٨ مناولة/عمال عادييون

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٣٣,٧٨٠  ١٨ المجموع 

 %١١مان االجتماعي بما نسبته يضاف استحقاقات الض

 ٣٧,٤٩٥ اإلجمالي السنوي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٣

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 

 دينار/التكلفة االجمالية البند

 ٩٦٠ المياه

 ١,٨٠٠ الكهرباء

 ٩,٦٠٠ الوقود

 ١٢,٣٦٠ المجموع
 

 

 
 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

لترخيص وتكاليف ايصال الخدمات للموقع ومصاريف تتكون مصاريف التشغيل من رسوم التسجيل وا

 .دينار) ١,٥٠٠( يصل قيمتها الى التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع ان

 

 للسنة االولى/  تكاليف التشغيل السنوية٢٠٥

 دينار/اإلجمالي السنوي البند

 ٦١,٦٨٠ المواد األولية السنوية

 ٣٧,٤٩٥ اجور ورواتب

 ١٤,٣٠٠ يجارات ا

 ١٢,٣٦٠ الخدمات الضرورية 

 ٣,٠٠٠ تسويق مصاريف 

 ٨,٢٠٠  تشغيل اخرىمصاريف

 ١٣٧,٠٣٥ المجموع 
 

 الدراسة المالية.٥



 ١٤

  رأس المال العامل٣٠٥

 
وبذلك يكون راس المال دورة انتاجية لمدة شهر واحد،  راس المال العامل على أساس احتسابتم 

   . دينار١١,٤٢٠ العامل للمشروع
 

 لموجودات الثابتة كلفة ا٤٠٥
 

 دينار/التكاليف البند

 ٢,٠٠٠ تعديالت المبنى

 ١٢٣,٠٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢,٠٠٠ االثاث والمفروشات

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ١٢٧,٥٠٠ المجموع
 

 ملخص تكاليف المشروع   ٥٠٥

 
 دينار/اإلجمالي البند

 ١٢٧,٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٥٠٠  التشغيلمصاريف التأسيس وما قبل

 ١١,٤٢٠ رأس المال العامل

 ١٤٠,٤٢٠ المجموع 

 

  وسائل التمويل٦٠٥
من اجمالي تكلفـة    % ٤٩,٩ دينار يمثل ما نسبته      ٧٠,٠٠٠ قرض قيمته بروع  مش ال تمويل  تم افتراض   

في حين يتم تمويل بـاقي التكـاليف مـن          .  سنوات ٥ويسدد على مدى    % ١٠المشروع وبفائدة قدرها    

 . المشروعمصادر صاحب

 



 ١٥

  برنامج تنفيذ المشروع  ٧. ٥
 

ار الموقع وتأسيس فرن الشـوي واجـراء        ياشهر للتنفيذ، ابتداء من اخت    ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .التعديالت الالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي

  

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

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

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

 :كما يلي 

 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٣٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 
 

 الخالصة  ٩٠٥
 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك  حقق ربحاً، إن المشروع يالماليةيبين ملخص نتائج المؤشرات 

تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق 

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

و        دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٩,٠٨٢(ع ربحاً صافياً يتراوح بين يتوقع أن يحقق المشرو -

 . دينار للسنة الخامسة)٢١,٨٤١( 

تبلغ قيمة الرواتب . بما فيهم صاحب المشروع موظف عشر عمل لثمانيةسيوفر المشروع فرص  -

 دينار في ٣٧,٤٩٥ مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي ابما فيهواالجور التي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة٤٥,٥٧٥السنة االولى ترتفع إلى 



 ١٦

في السـنة الخامسـة      % ١٨,٢في السنة األولى و      % ٦,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

  %.١٨,٢و  % ١١,٩للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 .دينار٥٧,١٥٦  NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .%٢٣,٤ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لاليرادات إلى االستثمارات  -

  . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

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

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

او زيادة تكاليف %.١٠روع حساس النخفاض اسعار البيع بنسبة ان المشإال . جدوى المشروع

 . وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 
 
 

 
 
 

 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 نقديةقائمة التدفقات ال -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
الكرك

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

167,700176,085184,889194,134203,840المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

61,68064,76468,00271,40274,972تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
27,04028,39229,81131,30232,867تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
17,04017,89218,78719,72620,712تكاليف المصنع التشغيلية

105,760111,048116,600122,430128,551مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
61,94065,03768,28971,70475,289الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
8,1258,5318,9589,4069,876رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

3,0003,1503,3083,4733,647مصاريف البيع والتسويق
180189198208219قرطاسية
14,30014,30014,30014,30014,300إيجارات

00000أيجار أرض
3,3403,5073,6823,8664,060مصاريف أخرى

31,27632,12533,01633,95234,935مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
12,68012,68012,68012,68012,680اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

44,25645,10545,99646,93247,915مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
17,68419,93322,29324,77227,374الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة على القرض
10,68414,07917,70121,56725,696الربح قبل الضريبة

1,6032,1122,6553,2353,854الضريبة على األرباح
9,08211,96715,04618,33221,841األرباح الصافية

%64%65%67%69%71نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
138,773137,967136,965135,742134,271نقطة التعادل (بالدينار)

%66%70%74%78%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
123,00010.0012,300معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
12,680المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
11,42011,4200رأس المال العامل المطلوب

140,42070,42070,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الطوب الحراري والقرميد



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
167,700176,085184,889194,134203,840المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
167,700176,085184,889194,134203,840المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
70,420حقوق الملكية

70,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,28013,67021,78130,62340,203الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
140,420173,980189,755206,670224,757244,044مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
127,500مجموع اإلستثمارات

5,140105,760111,048116,600122,430128,551التكاليف التشغيلية المباشرة
31,27632,12533,01633,95234,935إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
7,0005,8534,5923,2051,679الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,6032,1122,6553,2353,854الضريبة

134,140145,638151,138156,864162,822169,019إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,28028,34138,61749,80761,93575,025صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
11,46612,61213,87415,26116,787أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
11,46612,61213,87415,26116,787إجمالي دفعات سداد القرض

6,28016,87526,00535,93346,67458,238رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,2054,2245,3106,4707,709توزيعات األرباح

6,28013,67021,78130,62340,20350,529صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الطوب الحراري والقرميد



الموقع المقترح
الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,28013,67021,78130,62340,20350,529النقد

00000المدينون
5,1405,1405,1405,1405,1405,140المخزون

11,42018,81026,92135,76345,34355,669إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

123,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
127,500127,500127,500127,500127,500127,500إجمالي األصول الثابتة
12,68025,36038,04050,71963,399اإلستهالك التراآمي

127,500114,820102,14089,46076,78164,101القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
140,420134,830129,961125,823122,424119,770مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
11466126121387415261167870اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

11466126121387415261167870مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5853445922320481678700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5853445922320481678700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
70,42070,42070,42070,42070,42070,420رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

5,87613,62023,35535,217األرباج المجمعة
5,8767,7449,73611,86214,133الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

70,42076,29684,04093,775105,637119,770مجموع حقوق الملكية
140,420134,830129,961125,823122,424119,770مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.2%15.0%12.0%9.2%6.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.2%17.4%16.0%14.2%11.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.51.92.32.7NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الطوب الحراري والقرميد



الموقع المقترح

الكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%140,4205تكاليف المشروع

%70,4205مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%70,00012القروض

%30%49.9القرض الى التكاليف %

%15%50.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,08211,96715,04618,33221,841صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.6%11.1%9.6%8.0%6.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.2%15.0%12.0%9.2%6.7معدل العائد على اإلستثمار %

%18.2%17.4%16.0%14.2%11.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.51.92.32.7NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.50.30.20.0الديون

138,773137,967136,965135,742134,271نقطة 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 50,770-11,7853,193-57,15647,38037,60322,686صافي القيمة الحالية

IRR 1.8%12.6%9.6%16.6%18.5%20.8%23.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.20.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

136,743

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.2%

15.6%
1.7

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الطوب الحراري والقرميد

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

15,254
9.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR23.4%معدل العائد الداخلي
NPV57,156صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR20.8%معدل العائد الداخلي
NPV47,380صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV37,603صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.6%معدل العائد الداخلي
NPV22,686صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-11,785صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,193صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR1.8%معدل العائد الداخلي
NPV-50,770صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0134,1400-134,140

16,28030,66424,385

251132,91232,401

353735,27334,736

456437,75237,188
5592168,608168,016

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0147,5540-147,554

16,28030,66424,385

251132,91232,401

353735,27334,736

456437,75237,188
5592175,018174,426

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0160,9680-160,968

16,28030,66424,385

251132,91232,401

353735,27334,736

456437,75237,188
5592181,428180,836



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0134,1400-134,140

16,28022,27916,000

251124,10823,597

353726,02925,492

456428,04527,481
5592155,889155,297

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0134,1400-134,140

16,28013,8947,615

251115,30414,793

353716,78416,247

456418,33817,774
5592143,171142,579

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0134,6540-134,654

16,90816,96110,053

256318,59518,033

359120,31119,721

462022,11321,493
5651153,622152,970

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0135,1680-135,168

17,5363,257-4,279

26144,2783,664

36445,3504,705

46776,4755,799
5710138,635137,925


