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

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

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

ياجات المجتمعات المحلية من المشـاريعفرص األستثمار وتحديد إحت وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

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

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

لتقـديم أيـة) إرادة(ك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة          لمزيد من المعلومات يمكن   
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
.في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان وعشرون مركزاً ) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 

لديكبادر( مركز بأقرب )باالتصال
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 :المحتويات
 

  ملخص المشروع ٠١
 المقدمة  ٠٢

 
  وصف المشروع١٠٢
 رات المشروع مبر٢٠٢
  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 
 دراسة السوق٠٣

 
  وصف المنتج١٠٣
   الطلب الحالي٢٠٣
 الطلب المتوقع ٣٠٣
  حصة المشروع من السوق والطاقة االنتاجية ٤٠٣
  المنافسة والتسويق واسعار البيع٥٠٣
  االيرادات المتوقعة من المشروع٦٠٣

 
 الدراسة الفنية٠٤

 
  موقع المشروع١٠٤
  البناء٢٠٤
  عملية التصنيع٣٠٤
  المعدات واالالت٤٠٤
  االثاث والتجهيزات٥٠٤
  السيارات٦٠٤
  القوى العاملة٧٠٤
  المواد االولية٨٠٤
  الخدمات الضرورية٩٠٤
  برنامج تنفيذ المشروع١٠-٤
 

 الدراسة المالية٠٥
 

  تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
  رأس المال العامل٢٠٥
 بل التشغيل نفقات التأسيس وما ق٣٠٥
  تكاليف المشروع٤٠٥
  وسائل التمويل٥٠٥
  الفرضيات المالية٦٠٥
   الخالصة٧٠٥
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  ملخص المشروع-١
 إنتاج االسقف المعلقة من الجبصينأسم المشروع

 المقترحموقع المشروع 
 

محافظات العاصمة وأربد والكرك 
 والزرقاء

ة أسقف معلقة من الجبصين لكاف منتجات المشروع 
 إستعماالت الديكور

 األيدي العاملة 
 

١١ 

 اإلستثمار الكلي 
 

  دينار٧٠,٦٦٦  

 صافي القيمة الحالية 
 

  دينار٧٣,٣٦٧

 %٤٢,٢ معدل العائد الداخلي
القيمة الحالية لإليرادات على 

 إلستثمارات ا
٢ 

 فترة اإلسترداد
 

  سنوات٣

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 مشروع إنتاج األسقف المعلقة من الجبصين 
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 :وصف المشروع ١٠٢

 

 نتائج إيجابية لم يشهدها منذ عدة سنوات وذلك ٢٠٠٢ردني خالل عام حقق اإلقتصاد األ

، وفقا  على الرغم من إستمرار التأثيرات السلبية للظروف اإلقليمية الدولية غير المواتية

النشرة ( وحسب بيانات البنك المركزي ٢٠٠٢للتقديرات المتاحة للحسابات القومية لعام 

مقابل % ٤،٩اتج المحلي االجمالي نمواً حقيقياً نسبته فقد سجل الن) االحصائية الشهرية

 ٢٠٠٣، اال أن المؤشرات االولية للربع االول من العام الحالي ٢٠٠١في سنة % ٤،٢

تشير الى تحسن ملحوظ في آداء االقتصاد القومي وتحسن ملحوظ في الناتج المحلي 

 .االجمالي

 ولكن ٢٠٠٢ نشاطه االيجابي عام وفيما يتعلق بقطاع اإلنشاءات فقد واصل هذا القطاع

 ٢٠٠٣ اال أنه في الخمسة شهور االولى من عام ٢٠٠١بوتيرة أبطأ بالمقارنة مع عام 

فقد شهد هذا القطاع تحسناً ملموساً في مجال اإلنشاءات المختلفة كما سيرد فيما بعد 

ع ذلك من مما يؤدي بالتالي الى زيادة الطلب على مدخالت االنتاج لهذا القطاع وما يتب

زيادة في الطلب على المنتجات المختلفة لهذا القطاع ومنها األسقف المعلقة لغايات 

 .الديكور وخالفه

 

يهدف المشروع المقترح الى انتاج االسقف المعلقة من الجبصين بقياسات مختلفة 

وتوفيرها للمواطنين سواء في قطاع اإلنشاءات لغايات االسكان او لغايات تجارية وبسعر 

ناسب خاصة وان هنالك طلب متنامي على مواد الديكور واالنشاءات لمختلف م

االستعماالت كما أن هنالك فرصة جيدة لتصدير مثل هذا االنتاج وخاصة الى أسواق 

 .الخليج العربي

 

 : المقدمة. ٢
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 -:مبررات المشروع  ٢٠٢
 

هنالك طلب قائم ومتـنامي على منتجات مواد الديكور ومنها أسقف الجبصين  .١

 .اع اإلنشاءات ألغراض سكنية او تجارية من قبل قط

ال زال األردن يستورد كميات من االسقف المعلقة بشكل عام ومنها االسقف من  .٢

 .الجبصين

االقبال الملحوظ على أعمال الديكور المختلفة وخاصة التجارية منها باستعمال  .٣

 األسقف المعلقة من الجبصين وذلك النخفاض تكلفتها مقارنة بأسعار االسقف

 .المعلقة من المواد االخرى

 .دامكانية التصدير للخارج متاحة بشكل جي .٤

 .خلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص عمل جديدة .٥

 .أصحاب المشروع/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب .٦

 

 : الموقع العام للمشروع٢٠٣
 

 ضمن قاءزرلمحافظات العاصمة واربد والكرك وا احدى اقامة المشروع فييقترح 

الحرفية لتوفر الخدمات الضرورية وقربها من األسواق / المناطق الصناعية 

 .المستهدفة

 

 

 

 

 

 :وصف المنتج١٠٣
 

سيقوم المشروع المقترح بانتاج االسقف المعلقة من الجبصين لغايات اإلنشاءات 

 .والديكور من مختلف األشكال والقياسات

 

: دراسة السوق٠٣



 ٧

 :الطلب الحالي ٢٠٣
 

  المستوردات والصادرات-

يعتبر قطاع اإلنشاءات بمختلف انشطته أكبر مستهلك لمواد البناء بشكل عام ومواد 

 .الديكور بشكل خاص ويتم تغطية الطلب المحلي عن طريق االنتاج المحلي واالستيراد

ويعتمد الطلب على االسقف المعلقة بشكل عام على حجم نشاط البناء وقد بينت النشرة 

ن البنك المركزي االردني عدد رخص البناء الصادرة  االحصائية الشهرية الصادرة ع

 ).١( كما في الجدول رقم ٢٠٠٢ -١٩٩٨والمساحات المرخصة خالل السنوات 

 

 )١(جدول رقم 

 )بآالف االمتار المربعة( عدد الرخص حسب نوع البناء والمساحة 

 السنة المجموع ألغراض أخرى لغايات السكن

عدد 

 الرخص

عدد  المساحة

 الرخص

عدد  لمساحةا

 الرخص

 المساحة

٤,٠٩٧ ١٥,٩٧١ ٦٧٠ ١,٥٤٧ ١٤,٤٢٤٣,٤٢٧ ١٩٩٨ 

٤,٤٧٣ ١٥,٣٧١ ٥٧٦ ١,١١٣ ١٤,٢٥٨٣,٨٩٧ ١٩٩٩ 

٤,٩١٣ ١٧,٩٢٥ ٧٨٠ ١,٥٤٤ ١٦,٣٨١٤,١٣٣ ٢٠٠٠ 

٦,٠٧٢ ٢١,٢٤٨ ٩٤٢ ١,٦٨٧ ١٩,٥٦١٥,١٣١ ٢٠٠١ 

٧,٣٠٧ ٢١,٤٣٣ ١,٤٠٥ ١,٨٤٦ ١٩,٥٨٧٥,٩٠٢ ٢٠٠٢ 

 

 : الفترة من٢٠٠٣ء والمساحات المرخصة خال ل سنة أما عدد رخص البنا

 )٢( تموز فقد بلغت كما في الجدول رقم –كانون ثاني 

 )٢(جدول رقم 

 المجموع  ألغراض أخرى لغايات السكن
 المساحة عدد الرخص  المساحة  عدد الرخص المساحة عدد الرخص 

٤,٢٥٣ ١١,٤٥٢ ٨٥٣ ١,٠٨٢ ٣,٤٠٠ ١٠,٣٧٠ 

أن معدل الزيادة في عدد الرخص الصادرة خالل الفترة ) ١(قم يالحظ من الجدول ر

% ١٥,٥بينما بلغت الزيادة في معدل المساحات المرخصة % ٨ قد بلغ ٢٠٠٢ -١٩٩٨

 .لنفس الفترة



 ٨

 

وإذا ما أخذ في اإلعتبار الزيادة السنوية في عدد السكان وما يتبع ذلك من زيادة الطلب 

يادة الطلب على مواد البناء بشكل عام ومواد على المساكن وهذا بدوره يؤدي الى ز

 .الديكورات بشكل خاص

 

أما المستوردات من األسقف المعلقة من الجبصين فتقع ضمن بندي التعرفة الجمركية 

الصفيحات والبالط من مواد جبصية غير "والذي ينص على ) ٦٨٠٩١٩١٠٠(رقم 

من ألواح ومربعات صفائح "والذي ينص على ) ٦٨٠٩١٩٩٠٠(والبند رقم " مزخرفة

قد بلغت " وأصناف مماثلة غير مزخرفة من مواد جبصية أو من مركبات أساسها الجبص

 ).٣(المستوردات والصادرات والمعاد تصديره من البندين معا كما في الجدول رقم 

 

 ).٣(الجدول رقم 

 بالطن: باأللف دينار   الكمية : القيمة 

 السنة ديرهالمعاد تص الصادرات المستوردات

 الكمية القيمة الكمية القيمة الكمية القيمة
٢ ٤ ٤٩٥ ٨٨ ١٩٩٨ - - 

٥ ١ ٧١٠ ١٧٧ ١٩٩٩ - - 

٢١ ٥ - - ٢٥٩ ٧٩ ٢٠٠٠ 

٢٠٠١ - - - - - - 

 

 : اإلنتاج المحلي -

 Fales)يوجد في األردن حاليا أربعة مصانع تقوم بإنتاج أسقف الجبص المعلقة 

Ceiling)عبارة عن مشاغل صغيرة وهذه المصانع  منها إثنان رئيسيان وإثنان 

 :والمشاغل هي
 
 .متر مربع) ١٥٠,٠٠٠(مجموعة مصانع نعمة وتقدر طاقتها اإلنتاجية حوالي  •

 .متر مربع) ١٢٠,٠٠٠(مصنع ستيتيه وتقدر طاقته اإلنتاجية حوالي  •

 .متر مربع) ٣٥,٠٠٠(مشغل الفهد وتقدر طاقته اإلنتاجية حوالي  •

 .متر مربع) ٢٥,٠٠٠(قته اإلنتاجية حوالي مشغل أبو غنيم وتقدر طا •

 



 ٩

كما يوجد عدد من االشخاص يقومون بتصنيع األسقف المعلقة بطريقة يدوية ولكن 

 .من طاقة المصانع والمشاغل اعاله% ٧-٥طاقتهم اإلنتاجية ال تشكل أكثر من 

 

من واقع المعلومات والبيانات التي أمكن الحصول عليها من أصحاب مجموعة مصانع 

عمة ومصنع إستيتيه فقد تبين أن الطاقة اإلنتاجية لجميع الجهات التي تقوم بإنتاج  ن

ألف متر مربع وذلك على أساس ) ٢م٣٥٠(االسقف المعلقة من الجبصين تقدر بحوالي 

سنة أما حجم اإلستهالك المحلي فقد بلغ حوالي / يوم ٣٠٠ورديه عمل واحدة وبواقع 

 وبشكل عام فإن الطلب على األسقف ٢٠٠٢نة ألف متر مربع خالل س) ٢٥٠ -٢٢٥(

من إجمالي الطلب على جميع أنواع األسقف % ٧٠المعلقة من الجبصين يشكل حوالي 

 .المعلقة من مختلف المواد

 

ويعود السبب في ذلك للمزايا التي تتمتع بها األسقف المعلقة من الجبصين بالمقارنة 

 :بأنواع أخرى وأهم هذه المزايا هي

 

 .الجبصين للحريق والحرارة المرتفعةمقاومة  .١

 .مقاومته للبكتيريا والتحلل وثبات اللون .٢

 .مقاوم للعوامل الطبيعية .٣

 .سهل التركيب والصيانة .٤

 .إنخفاض السعر بشكل كبير مقارنة مع االنواع األخرى من االسقف المعلقة .٥

 

 :   الطلب المتوقع٣٠٣
 

ان حجم اإلستهالك المحلي السابق في أظهرت التوقعات المشار إليها في الفقرة السابقة ب

 ألف متر مربع ، وعلى فرض أن ٢٥٠-٢٢٥ من هذا المنتج تراوح بين ٢٠٠٢العام 

سنويا فإن الجدول التالي يبين الطلب المتوقع % ٥حجم الطلب المتوقع سيزداد بنسبة 

  :٢٠٠٨ – ٢٠٠٤خالل السنوات 

 

 

 



 ١٠

 

 )٤(جدول رقم 

)تر مربعألف م(حجم الطلب المتوقع  السنة 

٢٦٢ ٢٠٠٤ 

٢٧٥ ٢٠٠٥ 

٢٨٩ ٢٠٠٦ 

٣٠٣ ٢٠٠٧ 

٣١٨ ٢٠٠٨ 
 

 :  حصة المشروع من السوق والطاقة اإلنتاجية٤٠٣  
 

ألف متر ) ٢٦٢(يتوقع أن يبلغ حجم الطلب على االسقف المعلقة من الجبصين حوالي 

 عدا إمكانية ٢٠٠٨ألف متر مربع سنة ) ٣١٨( يرتفع ليصبح ٢٠٠٤مربع سنة 

هذا وتعتمد الطاقة اإلنتاجية لهذا النوع من المشاريع الى حد ما على . للخارج التصدير

مهارة العاملين باإلضافة الى المعدات والتجهيزات، وعليه تم افتراض  أن الطاقة 

. متر مربع في السنة ) ١٠٠٠٠٠(اإلنتاجية القصوى للمشروع المقترح ستكون حوالي 

 ألف ٦٠، أي انتاج % ٦٠اقة مستغلة نسبتها وسيبدأ المشروع في السنة األولى بط

 .٢٠٠٤من حجم السوق في عام % ٢٣متر مربع تعادل حوالي 

 

يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج للسنوات الخمسة القادمة والطاقة المستغلة وحصة 

 :سنويا% ٥المشروع من السوق، علما بانه قد افترض زيادة كميات اإلنتاج بواقع 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١١

 

 )٦( رقم جدول

 

نسبة الطاقة  السنة 

 المستغلة

كميات اإلنتاج 

 بالمترالمربع 
 ٦٠,٠٠٠ %٦٠,٠ االولى 

 ٦٣,٠٠٠ %٦٣,٠ الثانية 

 ٦٦,١٥٠ %٦٦,٠ الثالثة 

 ٦٩,٤٥٧ %٦٩,٥ الرابعة 

 ٧٢,٩٣٠ %٧٣,٠ الخامسة 

 

 :    المنافسة والتسويق٥٠٣
 

ي بشكل خاص حيث أن اإلستيراد ال تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المحل

الطلب المحلي ومن حيث التسويق فيجب التركيز على يشكل إال جزء بسيط من حجم 

جودة المنتج والمنافسة باألسعار وتقليل نفقات اإلنتاج بقدر اإلمكان وذلك بتوفير هامش 

ربح ألصحاب محالت ومتعهدي اإلنشاءات والذين تتطلب األعمال التي يقومون بها 

 .تركيب مثل هذا النوع من األسقف

طابع مميز وذلك بإستخدام قوالب مميزة يِِؤدي الى تمكن كما أن إستخدام زخارف ذات 

 .المشروع المقترح من منافسة المشاريع األخرى بسهولة

 

أما من حيث أسعار البيع فإنها تتفاوت من مصنع الى أخر وذلك حسب الجودة والتشطيب 

 –فلس ١٨٠٠(النهائي للمنتج وتتراوح أسعار البيع في السوق المحلي مابين 

 للمتر المربع الواحد ولغايات هذه الدراسة فإنه سيتم إعتماد سعر البيع )فلس٢٢٠٠

 .فلس للمتر المربع الواحد) ١٩٠٠(بمعدل

 

 

 

 



 ١٢

 :   اإليرادات المتوقعة لمشروع٦٠٣
 

االيرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها على ) ٧(يوضح الجدول رقم 

 :.أساس سعر البيع المشار اليه اعاله

 )٧(ول رقم جد

 

 دينار/ اإليرادات  ٢كمية اإلنتاج م السنة 
 ١١٤,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ االولى 

 ١١٩,٧٠٠ ٦٣,٠٠٠ الثانية 

 ١٢٥,٦٨٥ ٦٦,١٥٠ الثالثة 

 ١٣١,٩٦٩ ٦٩,٤٥٧ الرابعة 

 ١٣٨,٥٦٨ ٧٢,٩٣٠ الخامسة

 

 

 

 

 

 

 :    موقع المشروع١٠٤
 

 ضمن احدى والكرك والزرقاءاحدى محافظات العاصمة واربد يقترح إقامة المشروع في 

المناطق المخصصة إلقامة الصناعات حيث تـتوفر الخدمات الضرورية الالزمة واأليدي 

 .العاملة إضافة والقرب من األسواق المستهدفة

 

 

 

 

 

:الدراسات الفنية.٤



 ١٣

 

 :   البناء٢٠٤
 

 متر مربع من البناء وهذا النوع من الصناعة ٦٠٠تقدر إحتياجات المشروع بحوالي 

ويبين . منتي بسيط أو جدران من اإلسمنت والسقف هيكل معدنييحتاج الى بناء إس

توزيع المساحة المطلوبة على وحدات اإلنتاج والمخازن واإلدارة ) ٨(الجدول رقم 

 :الخ... العامة

 )٨(جدول رقم 

 

 ٢المساحة م البنـد
 ٢٨٥ صالة إنتاج 

 ٥٠ غرفة تجفيف المنتجات 

 ١٥ جهاز تسخين هواء/خدمات صناعيةغرفة 

 ١٦٠  مستودعات

 ٩٠ إدارة وخدمات عمال ومعرض صغير

 ٦٠٠ المجموع
 

 

يفضل إستئجار بناء ضمن المناطق المشار إليها في موقع المشروع ويتراوح  -

 . دينار٧٢٠٠ اي أن بدل اإليجار السنوي هو ٢م/ دينار ١٢بدل اإليجار حوالي 

 

ية بما يتناسب واإلستخدام تم افتراض ان البناء يحتاج الى بعض التعديالت اإلنشائ -

وقد . وخاصة غرفة تجفيف المنتجات وبعض التمديدات الصحية والكهربائية 

 . دينار٥,٠٠٠قدرت كلفة تلك التعديالت بمبلغ 

 

 

 

 



 ١٤

 :  عملية التصنيع٣٠٤
 

 :تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالي

 .خلط الجبص بالماء بنسب محددة ، وخفق المزيج لحين التجانس .١

جينة الجبصين ضمن قوالب خاصة بشكل بالط األسقف المنوي صب ع .٢

  نتاجه ، هذا وتتم عملية الصب على مرحلتين، ويزود بالط األسقف أ

أثناء الصب بشبك التقوية البالستيكي، هذا ويتم التشكيل بواسطة 

 . مكابس يدوية

 دقيقة ، ثم يتم فكها وتجفيفها ٢٠-١٥تمتد فترة تشكيل بالط األسقف  .٣

 .فة  خاصة باستخدام الهواء الساخن في غر

 ، والتخزين ٢ م٢,١٦ بالطات، أي ٦التغليف ضمن عبوات كرتون سعة  .٤

 . لحين البيع

 :  المعدات واآلالت٤٠٤
المعدات واألجهزة واألدوات الالزمة والتكلفة التقديرية لها مع ) ٩(يوضح الجدول رقم 

 :االعلم أن هذه اآلآلت يمكن شراؤها أو تصنيعها محلي

 )٩(جدول رقم 

 تكلفة المعدات واألجهزة واألدوات

 دينار / التكلفة العدد  البند
 Hot Airجهاز توليد هواء ساخن 

Generator  
٥,٠٠٠ ١ 

 ١٧,٠٠٠ ٢٠٠   قوالب منوعة من الفيبر جالس المقوى

 ٧,٠٠٠ ٧٠ يدويةمكابس 

 ٤,٢٠٠ ٣٥ طاوالت لإلنتاج 

 ٢,٥٠٠ - بالطة ١,٥٠٠للتجفيف سعة عالقات حديدية 

 ٥٠٠ ١  شفاط هواء

 ٦٥٠ - عدد وأدوات أخرى 

 ٣٦,٨٥٠  المجموع 
 



 ١٥

 
 

 :  االثاث والتجهيزات٥٠٤
 

يحتاج المشروع الى أثاث وتجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن 

 .دينار) ٢,٥٠٠(وجهاز حاسوب وهاتف وغيرها وتقدر تكالبفها بحوالي 

 

 :  السيارات٦٠٤
 

 .دينار) ١٠,٠٠٠(يلزم المشروع سيارة نقل متوسطة الحجم وتقدر تكاليفها حوالي 

 

 :   القوى العاملة٧٠٤
 

إحتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ) ٩(يبين الجدول رقم 

 ) بالدينار(التي ستدفع لهم 

 

 )١٠(جدول رقم 

 

األجر الشهري العدد الوظيفة

 دينار

 ر السنوياألج

 دينار
 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مالي وإرادي

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ موزع وسائق

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ وطابعةسكرتيرة 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ مشرف إنتاج

 ٦,٦٠٠ ١١٠ ٥ عمال إنتاج 

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل وعامل تنظيفات

 ٢٠,٢٢٠  ١١ المجموع 
 



 ١٦

للمشروع في الضمان اإلجتماعي والبالغة نسبتها يضاف للرواتب واالجور أعاله مساهمة 

١١. % 

 

 :   المواد األولية٨٠٤
 

. تتمثل المواد األولية بمادة الجبص والشبك البالستيكي للتقوية وصناديق الكرتون للتغليف

 كغم ٣,٦ ، وتحتاج كل بالطة الى حوالي ٢ سم٦٠ X ٦٠ينتج البالط بالفياس الدارج 

هذا ويبن . ٢ م٢,١٦ بالطات، أي ٦صناديق كرتون سعة جبصين ويعبأ البالط ضمن 

 : الجدول التالي احتياجات المشروع من المواد األولية في السنة األولى لإلنتاج

 

 )١١(جدول رقم 

 

 دينار  / التكلفة الكمية  المادة
 ٣٠,٠٠٠ طن  ٦٠٠ جبصين 

 ٦,٠٠٠مربع  متر٦٠,٠٠٠  يشبك بالستيك

 ٨,٣٤٠ ٢٧,٨٠٠ صناديق كرتون

 ٣,٦٠٠ - )جبص وشبك% (١٠بدل تالف 

 ٤٧,٩٤٠  المجمـــــــوع
 

 :   الخدمات الضرورية٩٠٤
 

تتمثل الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع في الطاقة الكهربائية لإلنارة ولتشغيل 

بعض المعدات واألجهزة والسوالر الالزم لجهاز تسخين الهواء والماء الالزم لإلنتاج 

 :ي للعاملين كما هو موضح بالجدول التالي واإلستعمال الشخص

 

 

 

 

 



 ١٧

 

 

 )١٢(جدول رقم 

 

 دينار / التكلفة  البند

 ١,٠٠٠ الكهرباء 

 ١,٢٠٠ المياه 

 ١,٢٠٠ وقود السيارات 

 ٣,٢٠٠ المجموع 

 

 : برنامج تنفيذ المشروع١٠-٤
 

عمال  أشهر كون البناء مستأجر وأن ا٦تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

التمديدات الكهربائية والميكانيكية ال تستغرق وقتا طويال إضافة الى ان معظم األجهزة 

 .والمعدات متوفرة في السوق المحلي ويمكن تصنيعها محليا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ١٨

 

 

 

 

 

 :   تكاليف التشغيل السنوية١٠٥
 .تكاليف التشغيل السنوية في السنة األولى لإلنتاج) ١٣(يبين الجدول رقم 

 

 ) ١٣(جدول رقم 

 

 دينار / التكاليف  البند
 ٤٧,٩٤٠ المواد االولية 

 ٢٢,٤٤٤ الرواتب واالجور 

 ٧,٢٠٠ اإليجارات

 ١,٥٠٠ مصاريف التسويق

 ٣,٤٠٠ الخدمات الضرورية 

 ٣,٤١٠ المصاريف التشغيلية االخرى

 ٨٥,٨٩٤ المجموع 
 

 :  راس المال٢٠٥
 

ل العامل على أساس دورة انتاجية مدتها شهران قدرت إحتياجات المشروع من رأس الما

 .دينار) ١٤,٣١٦(أي 

 

 

 

 

 

 

:الدراسة المالية٠٥



 ١٩

 

 

 

 :  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥
 

تشمل نفقات التأسيس وما قبل التشغيل مصاريف التسجيل والترخيص وايصال الخدمات 

بلغت قيمة هذا البند . للموقع والتعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى

  .دينار١,٥٠٠

 

 :  تكاليف المشروع٤٠٥
 

 .إجمالي تكاليف المشروع المقدرة) ١٤(يوضح الجدول رقم 

 )١٤(جدول رقم 

 )بالدينار(إجمالي تكاليف المشروع المقدرة 

 

دينار/ التكاليف  السند
 ٥,٠٠٠  البناء تعديالت

 ٣٦,٨٥٠ االجهزة والمعدات 

 ٢,٥٠٠ األثاث والتجهيزات المكتبية 

 ١٠,٠٠٠ يارات الس

 ٥٠٠ تأمينات مستردة 

 ٥٤,٨٥٠ مجموع تكلفة األصول الثابتة 

 ١,٥٠٠ مصاريف التأسيس 

 ١٤,٣١٦ رأس المال العامل 

 ٧٠,٦٦٦ المجموع 
 

 

 

 



 ٢٠

 

 

 -: وسائل التمويل٥٠٥
 

دينار ) ٣٥٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابتة بقيمة 

لي تكاليف المشروع، بينما تغطي باقي التكاليف من مصادر صاحب من إجما% ٥٠يمثل 

 .سنوات) ٥(ولمدة % ١٠المشروع علما بأن فائدة القرض  

 

 الفرضيات المالية ٦٠٥
 

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

 ٥يسدد القـرض علـى مـدى        لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة،        

سنوياً ويبدأ بالتسديد عنـد نهايـة       % ١٠سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة       

 .السنة التشغيلية األولى وبذلك فترة التأسيس فترة سماح

ـ  سـنوات وذلـك باالعتمـاد علـى األ         ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة        س س

 :والفرضيات التالية

يات المشروع بما فيها المواد األولية ومـدخالت اإلنتـاج          تم افتراض أن مشتر    -

 .ستكون نقدية

 . نقديةتم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

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

 %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -
 

   الخالصة٧٠٥
المرفق، إن الحساسية يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

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

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

ساب األرباح والخسائر والتدفق النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما الدراسة ح

 :يلي



 ٢١

 

 

 

 دينار في السـنة     ١٥,٧٦٥يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة٢٤,٤٩٤األولى للتشغيل و 

 بمـا فـيهم صـاحب        موظـف وعامـل    ١١سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

تبلغ قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهـم بمـا فيهـا مسـاهمة              ،  المشروع

 دينار في السنة األولى ليرتفع إلى     ٢٢,٤٤٤المشروع بالضمان االجتماعي مبلغ     

 . دينار في السنة الخامسة٢٧,٢٨٠مبلغ 

 % ٥١,٦في السنة األولـى و       % ٢٣,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين         -

فـي   % ٤٢يل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية        في السنة الخامسة للتشغ   

 .في السنة الخامسة% ٥١,٦ ترتفع الى السنة االولى

 . دينار٧٣,٣٦٧ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٤٢,٢ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع   -

 ٢ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية على اإلستثمارات   -

 . سنوات٣االسترداد للمشروع تبلغ فترة  -
 
 

 

 

 

 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية)  ٤
 

 مالحق الدراسة٨٠٥



الموقع المقترح
سحاب/ عمان

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

114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

47,94050,33752,85455,49758,271تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,3249,79010,28010,79411,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,5605,8386,1306,4366,758تكاليف المصنع التشغيلية

62,82465,96569,26372,72776,363مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
51,17653,73556,42259,24362,205الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
10,45610,97911,52812,10412,710رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,5001,5751,6541,7361,823مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
7,2007,2007,2007,2007,200إيجارات

00000أيجار أرض
1,0101,0611,1141,1691,228مصاريف أخرى

23,07023,86424,69725,57226,490مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,7595,7595,7595,7595,759اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

29,12929,92330,75631,63132,549مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
22,04723,81225,66627,61229,655الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
18,54720,88523,36926,00928,816الربح قبل الضريبة

2,7823,1333,5053,9014,322الضريبة على األرباح
15,76517,75319,86422,10824,494األرباح الصافية

%52%53%55%56%57نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 72,68573,17673,62774,03174,377نقطة التعادل

%54%56%59%61%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

5,00025.00200أألبنية
025.000منشآت أخرى
36,85010.003,685معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
5,759المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
14,31614,3160رأس المال العامل المطلوب

70,66635,66635,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بالط من الجبس الستعمال اسقف معلقة



الموقع المقترح
سحاب/ عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
114,000119,700125,685131,969138,568المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
35,666حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

6,3268,50710,34811,80712,837الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
70,666120,326128,207136,033143,776151,404مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
54,850مجموع اإلستثمارات

7,99062,82465,96569,26372,72776,363التكاليف التشغيلية المباشرة
23,07023,86424,69725,57226,490إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
2,7823,1333,5053,9014,322الضريبة

64,34092,17695,88899,762103,802108,015إجمالي التدفق النقدي الخارج
6,32628,14932,31836,27139,97443,389صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

6,32622,41726,01229,33432,34434,996رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
013,91015,66417,52719,50721,612توزيعات األرباح

6,3268,50710,34811,80712,83713,384صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بالط من الجبس الستعمال اسقف معلقة



الموقع المقترح
سحاب/ عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
6,3268,50710,34811,80712,83713,384النقد

00000المدينون
7,9907,9907,9907,9907,9907,990المخزون

14,31616,49718,33819,79720,82721,374إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
5,000المباني

36,850األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
54,85054,85054,85054,85054,85054,850إجمالي األصول الثابتة
5,75911,51817,27723,03628,795اإلستهالك التراآمي

54,85049,09143,33237,57331,81426,055القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
70,66666,78762,57057,97052,94047,428مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
573363066937763183940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

573363066937763183940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

292672296116024839400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
292672296116024839400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
35,66635,66635,66635,66635,66635,666رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,8553,9436,2808,881األرباج المجمعة
1,8552,0892,3372,6012,882الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

35,66637,52039,60941,94644,54747,428مجموع حقوق الملكية
70,66666,78762,57057,97052,94047,428مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %51.6%41.8%34.3%28.4%23.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%51.6%49.6%47.4%44.8%42.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.62.62.62.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بالط من الجبس الستعمال اسقف معلقة



الموقع المقترح

سحاب/ عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%70,6665تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %35,6665مساهمة صاحب

%35,00012القروض

% %75%49.5القرض الى التكاليف

%15%50.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

15,76517,75319,86422,10824,494صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %20.8%19.7%18.6%17.4%16.3الربح قبل الضريبة

%51.6%41.8%34.3%28.4%23.6معدل العائد على اإلستثمار %

%51.6%49.6%47.4%44.8%42.0معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 2.62.62.62.5NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

72,68573,17673,62774,03174,377نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 73,36768,41163,45550,52927,69139,1845,001صافي القيمة الحالية

IRR %14.0%28.0%23.6%33.0%34.5%38.0%42.2معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.91.71.71.41.51.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

19,997

18.6%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

73,579

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

35.9%

47.1%

2.1

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بالط من الجبس الستعمال اسقف معلقة



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR42.2%معدل العائد الداخلي

NPV73,367صافي القيمة الحالية

B/C2.0اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.0%معدل العائد الداخلي

NPV68,411صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR34.5%معدل العائد الداخلي

NPV63,455صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR33.0%معدل العائد الداخلي

NPV50,529صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR23.6%معدل العائد الداخلي

NPV27,691صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR28.0%معدل العائد الداخلي

NPV39,184صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR14.0%معدل العائد الداخلي

NPV5,001صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,3400-64,340

16,32628,10621,780

265629,87129,215

368931,72531,036

472333,67132,948

575992,29591,536

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

070,7740-70,774

16,32628,10621,780

265629,87129,215

368931,72531,036

472333,67132,948

575994,90194,141

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,2080-77,208

16,32628,10621,780

265629,87129,215

368931,72531,036

472333,67132,948

575997,50696,747



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,3400-64,340

16,32622,40616,080

265623,88623,230

368925,44024,752

472327,07226,349

575984,69783,938

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

064,3400-64,340

16,32616,70610,380

265617,90117,245

368919,15618,468

472320,47419,751

575977,10076,341

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

065,1390-65,139

16,95819,51612,558

272120,88820,167

375722,32921,571

479523,84123,046

583583,72482,889

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

065,9380-65,938

17,59110,9273,336

278711,90511,118

382612,93312,106

486814,01113,144

591175,15374,242
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