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

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

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

 وتحديد االستثمارص فر في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 . المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطةاحتياجات

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

 إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص االستثماريةوالمالية للفرصة 
 .لالستثمارنجاح المشاريع المقترحة 

 
مزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة ل
 االستثماريـــة والمساعدة األفكارلتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير ) إرادة(

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 

 المحتويات
                    
                    

    
  

  .١ ملخص المشروع  
ةالمقدم    ٢.  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢   المشروعوأهدافمبررات 

                             ٣ .٢  للمشروعالمقترحالموقع 
   
 .٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ الطلب السابق
  ٣. ٣ الطلب المتوقع

  ٤. ٣  المقترحةاإلنتاجيةحصة المشروع والطاقة 
  ٥. ٣ المنافسة والتسويق

   ٦. ٣  المتوقعةواإليرادات البيع أسعار
نيةالدراسة الف    ٤. 

  ١. ٤ موقع المشروع
  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ عملية التصنيع وتكلفة المعدات 
  ٤٠٤ األثاث

  ٥. ٤ وسائط النقل
  ٦. ٤  السنويةواألجورالقوى العاملة 

  ٧٠٤  والتكلفة المتوقعةاألوليةالمواد 
  ٨٠٤ الخدمات الضرورية

  ٩٠٤ األولى للسنة التشغيلتكلفة 
  ١٠. ٤ رة الزمنية لتنفيذ المشروعالفت
   
 .٥ الدراسة المالية  

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل
  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية
  ٧٠٥ وف الماليةملخص المؤشرات والكش

  ٨٠٥ مالحق الدراسة

                               



 
 

 ١

 
 

 
 
 

 

  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع تصنيع ورق زجاجمشروع

 موقع المشروع المقترح الزرقاء

 منتجات المشروع ورق زجاج

 األيدي العاملة ٨ أشخاص

 االستثمار الكلي ١٤٣,٤٧٩ دينار

 د الداخليمعدل العائ ٢٦,٣ %

 صافي القيمة الحالية ٦٤,٠٣٦ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ١,٤ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

 

 

 

 

ورق الزجاج مشروع   



 
 

 ٢

 

 

 
 

  وصف المشروع١. ٢
الجدران  (  المنازلطالءو دهانال  أعمال فيالمواد المستعملة أهم أحد ورق الزجاج عتبري

حيث   والصناعات المعدنية بشكل عامالسيارات ياكلوه)  الخشبية والحديدية واألبواب

 وورق الزجاج عبارة عن .األعمالتلك قبل  والصنفرةصقل الحف وال اتستعمل في عمليي

 مواد نسجية  اصطناعية على حوامل منأو حبيبات من مواد شاحذة ، طبيعية أومساحيق 

  . مهيأة بأي شكل آخرأو معينة بأشكال مقطعة مقوي ورق أو ورق أو
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 وذلك إسهاماً في سد حاجة ورق الزجاج  وتصنيعإنتاجيهدف هذا المشروع إلى االستثمار في 

 للطلب نظرا -  داخل السوق األردنيج المنتاالقطـاعات المستفيدة والمستخدمة لمثل هذ

حركة العمرانية لل طرد المكذلك للنموو  من مختلف الصناعات المعدنية المحليةعليهالمستمر 

 في السنوات  المشتركة في حوادث الطرقبشقيها السكني والتجاري ولتزايد أعداد المركبات

 اإلنتاجية في تكلفته وفق مواصفات ومقاييس عالية الجودة بحيث ينافسو -األخيرةالخمس 

كما سيشكل  .هرةاأليدي العاملة الما واألولية المواد  لتوفرالمستورد من هذا النوع وذلك نظراً

المشروع فرصة استثمارية جيدة بتكلفة مناسبة وتوفير عدد من فرص العمل وتحسين دخل 

 . صاحب المشروع
 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢
الحركة العمرانية السكنية والتجارية في المنطقة الوسطى من األردن الصناعي ونشاط ال يتركز

، لذلك يقترح أن يكون موقع  أعداد المركبات المرخصة وكذلكحيث الكثافة السكانية المرتفعة

 قربها من المنطقة أن حيث النشاط الصناعي والحرفي كما محافظة الزرقاءالمشروع في 

يعتبر عامال  لكة من حيث الكثافة السكانية والعمرانيةمالشمالية التي تعتبر ثاني مناطق الم

 .المشروعمنتج ايجابيا لتسويق 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 

 
 خدمات المشروع وتصنيفها / ات منتج   ١,٣

 اصطناعية على حوامل أو حبيبات من مواد شاحذة طبيعية أو مساحيق  منورق الزجاجصنع ي

 بأبعادوهي عادة تكون على شكل صفائح ورقية  مقوي ورق أو ورق أومواد نسجية  من

غطية  يمكن ت واألصنافالمقاساتومن خالل هذه . الخ... بشكل روالتأو ومقاسات متنوعة 

 . المختلفةاحتياجات السوق
 

  الطلب السابق ٢,٣
 بالكامل عن طريق اإلستيراد، ويأتي الجزء ورق الزجاجيتم تغطية حاجة السوق المحلي من 

عدد من دول جنوب شرق آسيا ال  و وقبرصالبرتغال وكندا  دولات منداألكبر من هذه المستور

ضمن بند التعرفة الجمركية  اج مندمجةورق الزجتأتي مستوردات األردن من . الصينسيما 

 أو اصطناعية على حوامل من مواد نسجية أو حبيبات مواد شاحذة طبيعية أوبمساحيق الخاص 

 .مقوي ورق أوورق 

والتي تصنف حسب النظام  أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية المستوردات 

 وعلى النحو ٢٠٠٢-١٩٩٨ات  للسنو٦٨٠٥١٠٠٠ & ٦٨٠٥٢٠٠٠المنسق تحت الرمز 

 :التالي

 بيانات التجارة الخارجية حول ورق الزجاج

 )طن : الكمية( 

 العجز*الصادرات والمعاد تصديرهالمستوردات السنة
١٥٣,١ ١,٦ ١٥٤,٧ ١٩٩٨ 

٨٥,٨ ١٦,٤ ١٠٢,٢ ١٩٩٩ 

١٥٥ ١٣,٧ ١٦٨,٧ ٢٠٠٠ 

١٦٩,١ ٠ ١٦٩,١ ٢٠٠١ 

١٤٧,٦ ٠,٦ ١٤٨,٢ ٢٠٠٢ 

 ١٤٢ - - المعدل

 .قيمة الصادرات صفر* 

دراسة السوق. ٣



 
 

 ٤

عدة من خالل المسح الميداني وتحليل البيانات المجمعة عن طبيعة السوق فقد تبين أن هنـاك 

هذا ويتم تأمين احتياجات المستهلكين من  .بلدانو يتم استيرادها من عدة  ورق الزجاج من أنواع

ولوازم مواد البناء ت بيع  محال من خاللأوالمستوردين المحليين   من خالل مباشرةورق الزجاج

 .الحدادين والنجارين

 الفرق بين المستوردات والصادرات والمعاد تصديره (  في الميزان التجاريمقدار العجزيعكس 

 محلي منه إنتاج والسابق على هذا المنتج وذلك لعدم وجود  الطلب الفعليحجم)  لورق الزجاج

 المتوقع األبنية (  المختلفةهالك واالستخدامولصعوبة تحديد الكميات المستهلكة لبنود االست

الصناعات المختلفة وخاصة شتركة بحوادث و صيانتها وترميمها والمركبات المإعادة أو إنشاؤها

  ). منها  والخشبيةالمعدنية

 هذا الصنف وحجم العجز يعكس مدى الحاجة الفعلية لوجود إلنتاج السوق متاح إنيمكن القول 

 . ورق الزجاجبإنتاجمشاريع تقوم 
 

 الطلب المتوقع ٣,٣
عكس حجم الطلب الفعلي ي ز في الميزان التجاري لصالح المستورداتالعج مقدار إنكما تبين سابقا 

 الطلب أنعلى ورق الزجاج ولتذبذب نسب النمو خالل السنوات الخمسة السابقة فقد تم افتراض 

 فان ، وبالتاليمن النمو السكانيوهي نسبة قريبة % ٣الحالي على ورق الزجاج سينمو بنسبة 

 : يبلغ كما يليأنالطلب المتوقع على ورق الزجاج خالل السنوات الخمسة القادمة يتوقع 
 

 )طن( الطلب المتوقع السنة
١٥٧ ٢٠٠٤ 

١٦٢ ٢٠٠٥ 

١٦٧ ٢٠٠٦ 

١٧٢ ٢٠٠٧ 

١٧٧ ٢٠٠٨ 

 

 : المقترحةاإلنتاجية حصة المشروع والطاقة ٤,٣  
 االآلت والمعدات الموجودة وعلى  ويعتمد علىتصنيع ورق الزجاجلى حيث أن المشروع يهدف إ

 الطاقة القصوى أن والتي تكتسب من خالل الممارسة، فانه يعتقد  الفنيةاألمورمهارة العمالة في 



 
 

 ٥

سنويا ومع األخذ بعين االعتبار عدم وجود إنتاج محلي /   طن٥٠للمشروع تكون بحدود 

 .لمجاورةوإمكانية التصدير لبعض الدول ا

/  طن ٣٠ أي اإلنتاجيةمن الطاقة % ٦٠ اإلنتاج في السنة األولى سيكون بحدود أنتم افتراض 

يبين الجدول التالي . سنويا% ٣، وأن اإلنتاجية ستزداد بواقع ) كغم ١٠٠بمعدل يومي  (سنويا 

 :كميات اإلنتاج المتوقعة وحصة المشروع من السوق للسنوات الخمسة القادمة

 
 :  المنافسة والتسويق٥,٣

األمر الذي .  بالكامل عن طريق اإلستيرادورق الزجاجيتم تغطية حاجة السوق المحلي من 

ناف المستوردة ال سيما تلك التي تأتي من جنوب شرق سيؤدي الى مواجهته للمنافسة من األص

 والبيع اإلنتاجوسيتمكن المشروع من مواجهة هذه المنافسة في حالة . آسيا وبأسعار منخفضة

 .  بجودة مناسبة وبأسعار منافسة أيضا

 اإليرادات المتوقعة و أسعار البيع٦,٣
 عدد الورق في الوحدة الواحدة تتم عمليات بيع ورق الزجاج من خالل تغليفها بوحدات يبلغ

وحدة وعليه فإن / غم ١٠٠٠أي  غم ١٠ ورقة ويبلغ معدل وزن الورقة الواحدة بحدود ١٠٠

تتراوح أسعار البيع  في السنة األولى ألف وحدة ٣٠ عدد الوحدات المنتجة يبلغ بحدود إجمالي

ورق  في حين أن أسعار  دينار،٨-٦ طلبا في السوق بين المقبولة واألكثر ذات الجودة للوحدات

 أنراسة وقد افترض ألغراض هذه الد.   دينار١٥ الجودة العالية قد تصل الى الزجاج ذات

يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة . دنانير ٤بواقع يع منتجات المشروع ستكون  بأسعار

  :للمشروع للسنوات الخمس القادمة

 

 

 حصة المشروع من السوق طن/يات اإلنتاجكم السنة
 %١٩ ٣٠ األولى 

 %١٩ ٣١ الثانية

 %١٩ ٣٢ الثالثة

 %١٩ ٣٣ الرابعة

 %١٩ ٣٤ الخامسة



 
 

 ٦

 
 

السنة دينار/اإليرادات السنوية 
 األولى ١٢٠,٠٠٠

 الثانية ١٢٣,٦٠٠

 الثالثة ١٢٧,٣٠٨

 الرابعة ١٣١,١٢٧

 الخامسة ١٣٥,٠٦١
 

 الدراسة الفنية. ٤
  موقع المشروع ١,٤

الصناعية نظرا / المناطق الحرفيةإحدى ضمن الموقع المقترح للمشروع هو منطقة الزرقاء

 .لتوفر الخدمات الضرورية للمشروع من ماء وكهرباء وطرق وخالفه
 

 : البناء ٢,٤
 ضمن مخازن إقامته ويمكن مربعاً، متراً ٣٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي 

 إقامةكما تم افتراض .  دينار٤٥٠٠ يبلغ بدل اإليجار السنوي للبناء أنيتوقع . عادية مستأجرة

مديدات  لبعض التإضافة لمواد األولية والبضاعة الجاهزة،سدة مناسبة ألغراض التخزين ل

 . دينار١٠٠٠قدرت كلفة تلك األعمال بمبلغ . الكهربائية

  

 عملية التصنيع وتكلفة المعدات ٣,٤

 عملية التصنيع. ١    

 :      تتلخص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 .طباعة العالمة التجارية ومواصفات المنتج خلف الورق المقوى 

 . طة الراتنجات الحراريةمعالجة الورق المقوى ضد التلف المائي بواس 

عملية التجفيف و الحبيبات الشاحذة  رشطالء الورق المقوى بالمواد الالصقة ومن ثم 

 . لهااألولية



 
 

 ٧

 بالمواد الالصقة ها طالءلتعزيز قوة التماسك للحبيبات الشاحذة على الورق المقوى يتم 

  .مرة أخرى ومن ثم عملية التجفيف الثانية

 .لحين البيععملية التقطيع والتغليف  

 

 :المعدات والتجهيزات. ٢       
باإلضافة إلى عدد تتمثل المعدات الالزمة للمشروع مع تكلفتها بما في ذلك التركيب والتشغيل 

 :   كما في الجدول أدناه.وأدوات متفرقة

 

 الوصف دينار/التكلفة

 ماكينة طباعة وصف ورق ١٥,٠٠٠

  حبيبات شاحذهرشماكينة  ٥٠,٠٠٠

 فرن تجفيف مزدوج ٤٠,٠٠٠

 ماكينة لف الورق ٥,٠٠٠

 ماكينة تقطيع وتغليف ٥,٠٠٠

 عدد وأدوات متفرقة ٥,٠٠٠

 المجموع ١٢٠,٠٠٠

  األثاث٤,٤
 . دينار٢٠٠٠يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية وتقدر كلفتها بحوالي 

 

 وسائط النقل ٥,٤
 في كافة مواد البناء اإلنتاج على محالت تم افتراض احتياج المشروع لسيارة نقل لغايات توزيع

 . دينار٨,٠٠٠السيارة بمبلغ  تقدر كلفة. المناطق

 

 

 
 



 
 

 ٨

  القوى العاملة واألجور السنوية٦,٤
 

دينار/ الراتب الشهري دينار/الراتب السنوي  الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٤٠٠ ٤٨٠٠

 مهندس إنتاج ١ ٣٠٠ ٣٦٠٠

 مندوب مبيعات  ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 محاسب ١ ١٨٠ ٢١٦٠

 سكرتيرة ١ ١٢٠ ١٤٤٠

 عامل فني ١ ٢٠٠ ٢٤٠٠

 عامل عادي ٢ ١٢٥ ٣٠٠٠

  المجموع ١٩٨٠٠

وبذلك تصبح قيمة . %١١في الضمان االجتماعي والبالغ نسبتها  يضاف لألجور أعاله مساهمة المشروع    

 .  دينار٢١,٩٧٨ اإلجماليةالرواتب 

 

 قعةالمواد األولية والتكلفة المتو ٧,٤
 المستخدمة في هذه الصناعة من ورق نسيجي وورق مقوى ومواد تتمثل المواد األولية

 . )مواد مقاومة للتلف المائي ( ومواد الصقة وراتنجات ) سلكا وغيرها ( شاحذه 

 :تقدر كلفة منتجات المشروع من المواد األولية على النحو التالي

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

 

 

 البند  طن/الكمية طن/السعر  دينار/ الكلفة 
٢٥٥٠٠ ٨٥٠  ورق نسيجي ومقوى ٣٠

٦٠٠ ٧٢٠  )سلكا وغيرها ( حبيبات شاحذه  ١,٢

٢٠٠٠ ٢٤٠٠  مواد الصقة ١,٢

١٠٠٠ ٤٠٠٠ ) مواد مقاومة للتلف المائي ( راتنجات  ٤

٣٢٦٢٠   مجموع الكلفة

 

لى من  تصل كلفة المواد في السنة األوأنويتوقع . بدل تالف% ١٢,٥تغطي الكلفة أعاله  

  . دينار٣٢٦٢٠التشغيل الى 
 

 : الخدمات الضرورية ٨,٤
تتمثل الخدمات المساعدة للمشروع من طاقة كهربائية لتشغيل المعدات واإلنارة االعتيادية والماء الالزم 

 .لالستعمال االعتيادي للعاملين

 البند شهر/ دينار  سنة/ دينار 
٥٠ ٦٠٠  الماء
 الكهرباء ١٥٠ ١٨٠٠

 الوقود ١٥٠ ١٨٠٠

 المجموع  ٤٢٠٠

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 

 :األولى للسنة لتشغيلتكلفة ا ٩,٤
 دينار ٣٢,٦٢٠          مواد أولية-

  دينار٢١,٩٧٨         رواتب وأجور-

  دينار  ٤,٢٠٠       ضرورية      خدمات -

  دينار ٤,٥٠٠            إيجارات-

  دينار ٢,٤٠٠ مصاريف تسويق             -

   دينار ٩,٦٥٠ ية أخرى مصاريف تشغيل-

  دينار ٧٥,٣٤٨      المجموع

 

 : الزمنية لتنفيذ المشروع الفترة١٠,٤
 

 بالتسجيل والترخيص وإجراء تعديالت البناء اء اشهر للتنفيذ بد٦يحتاج المشروع إلى فترة 

 .وحتى تركيب الماكينات وتشغيلها، علما بأن المعدات والتجهيزات مستوردة) سدة(



 
 

 ١١

 

  المالية الدراسة.٥
  كلفة الموجودات الثابتة١,٥

 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ١,٠٠٠

المعدات والتجهيزات ١٢٠,٠٠٠

 السيارة ٨,٠٠٠

 ثاثاأل ٢,٠٠٠

تأمينات مستردة ٢٠٠

  المجموع ١٣١,٢٠٠
 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢,٥
تراخيص الالزمة وإيصال الخدمات للموقع تشتمل مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل وال

 قدر إجمالي ، وتكاليف تجارب اإلنتاجاستكمال الدراسات والتعاقد على شراء المعداتومصاريف 

 . دينار٦٠٠٠هذا البند بمبلغ 
 

  رأس المال العامل٣,٥
 

كون رأس المال  وبذلك يشهر، تم احتساب رأس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة

 . دينار٦,٢٧٩العامل للمشروع 
 

  ملخص تكاليف المشروع٤,٥

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ١٣١,٢٠٠

 مصاريف التأسيس         ٦٠٠٠

 رأس المال العامل ٦,٢٧٩

١٤٣,٤٧٩ 
  المجموع



 
 

 ١٢

 

  وسائل التمويل٥,٥  
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ٤٣,٤٧٩

الموجودات الثابتةلقرض لتموي ١٠٠,٠٠٠  

 المجموع ١٤٣,٤٧٩
 

  األسس والفرضيات المالية٦,٥
ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمته 

دة سنوية هي  بأقساط متساوية وبمعدل فائشراء اآلالت والمعداتلتمويل ر   دينا١٠٠,٠٠٠

 تكون فترة التأسيس هي فترة يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك%. ١٠

 تبلغ نسبة القرض . المشروعصاحبفي حين يتم تغطية باقي التكاليف من مصادر . سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٧٠المقترح حوالي 

 

 سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس

 -:واستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 .نقدية

 

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

 .من األرباح الصافية % ١٥ ضريبة الدخل بنسبة احتسبت

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 



 
 

 ١٣

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧,٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشروع 

كذلك تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر على . قادمةيحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمسة ال

مرفق كذلك بهذه . الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

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

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل ١٦,٩٢٦يتراوح بين  يحقق المشروع ربحا صافي أنيتوقع  -

 . في السنة الخامسةدينار ٢٦,٩٥٠و

تبلغ قيمة الرواتب . موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع لثمانيةسيوفر المشروع فرص عمل  -

ة سن ال في دينار٢٦,٧١٤ في السنة األولى ترتفع الى  دينار٢١,٩٧٨واألجور التي ستدفع لهم 

 .الخامسة

في السنة الخامسة  % ٤٠,٧في السنة األولى و % ١٣,١بين نسبة العائد على اإلستثمار راوح تت -

  %.٤٠,٧و  % ٣٧,٢ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٦٤,٠٣٦)  NPV  (تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

 %.٢٦,٣معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤ االستثمارات إلىقسمة القيمة الحالية لإليرادات تبلغ ناتج  -

 .ةسن ٤للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 الخدمات بنسب تتراوح بين أسعار تخفيض أو تكاليف التشغيل أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع  -

على  من الحد األدنى الالزم للحكم أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية  % ٢٠و% ١٠

 . جدوى المشروع

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٤

 
 

  المالحق المالية٨,٥
 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 الميزانية التقديرية) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤



الموقع المقترح
الزرقاء

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

120,000123,600127,308131,127135,061المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

32,62033,59934,60735,64536,714تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,99010,49011,01411,56512,143تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
9,3009,5799,86610,16210,467تكاليف المصنع التشغيلية

51,91053,66755,48757,37259,324مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
68,09069,93371,82173,75575,737الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
9,3249,79010,28010,79411,333رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

2,4002,4722,5462,6232,701مصاريف البيع والتسويق
9009279559831,013قرطاسية
4,5004,5004,5004,5004,500إيجارات

00000أيجار أرض
3,6503,7603,8723,9884,108مصاريف أخرى

23,43824,24625,09025,97226,894مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
13,53913,53913,53913,53913,539اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,2001,2001,2001,2001,200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

38,17738,98539,82940,71141,633مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
29,91330,94831,99233,04434,104الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة على القرض
19,91322,58625,43228,46631,706الربح قبل الضريبة

2,9873,3883,8154,2704,756الضريبة على األرباح
16,92619,19821,61724,19626,950األرباح الصافية

%55%55%55%56%56نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
84,90683,68282,22980,51978,521نقطة التعادل (بالدينار)

%58%61%65%68%71نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
1,00025.0040منشآت أخرى
120,00010.0012,000معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
13,539المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

6,00051,200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6,2796,2790رأس المال العامل المطلوب

143,47943,479100,000إجمالي تكلفة المشروع
%70%30%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ورق الزجاج



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
120,000123,600127,308131,127135,061المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
120,000123,600127,308131,127135,061المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
43,479حقوق الملكية

100,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,5613,9112,8923540الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
143,479123,561127,511130,200131,482135,061مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
131,200مجموع اإلستثمارات

2,71851,91053,66755,48757,37259,324التكاليف التشغيلية المباشرة
23,43824,24625,09025,97226,894إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة

6,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,9873,3883,8154,2704,756الضريبة

139,91888,33589,66390,95292,19293,372إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,56135,22637,84939,24839,29041,689صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
16,38018,01819,81921,80123,982أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
16,38018,01819,81921,80123,982إجمالي دفعات سداد القرض

3,56118,84619,83119,42817,48817,707رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
014,93516,93919,07417,48817,707توزيعات األرباح

3,5613,9112,89235400صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ورق الزجاج



الموقع المقترح
الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,5613,9112,89235400النقد

00000المدينون
2,7182,7182,7182,7182,7182,718المخزون

6,2796,6305,6103,0732,7182,718إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,000المباني

120,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
131,200131,200131,200131,200131,200131,200إجمالي األصول الثابتة
13,53927,07940,61854,15767,696اإلستهالك التراآمي

131,200117,661104,12190,58277,04363,504القيمة الدفترية لألصول الثابتة
6,0004,8003,6002,4001,2000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
143,479129,091113,33196,05580,96166,222مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
16380180181981921801239820اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

16380180181981921801239820مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8362065603457832398200رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8362065603457832398200مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
43,47943,47943,47943,47943,47943,479رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,9914,2506,79313,501األرباج المجمعة
1,9912,2592,5436,7089,242الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

43,47945,47047,72950,27256,98066,222مجموع حقوق الملكية
143,479129,091113,33196,05580,96166,222مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %40.7%29.9%22.5%16.9%13.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%40.7%42.5%43.0%40.2%37.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 0.40.30.10.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.81.40.90.40.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ورق الزجاج



الموقع المقترح

الزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%143,4793تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %43,4793مساهمة صاحب

%100,00012القروض

%75%69.7القرض الى التكاليف %

%15%30.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

16,92619,19821,61724,19626,950صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%23.5%21.7%20.0%18.3%16.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%40.7%29.9%22.5%16.9%13.1معدل العائد على اإلستثمار %

%40.7%42.5%43.0%40.2%37.2معدل العائد على حقوق الملكية %

0.40.30.10.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.81.40.90.40.0الديون

84,90683,68282,22980,51978,521نقطة 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 64,03653,64743,25941,22318,41034,9305,824صافي القيمة الحالية

IRR 13.3%19.9%16.2%21.3%20.2%23.0%26.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.31.31.11.21.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

21,777
20.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

81,971

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

24.6%

40.7%
0.2

0.9

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج ورق الزجاج



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.3%معدل العائد الداخلي
NPV64,036صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.0%معدل العائد الداخلي
NPV53,647صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.2%معدل العائد الداخلي
NPV43,259صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV41,223صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR16.2%معدل العائد الداخلي
NPV18,410صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV34,930صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR13.3%معدل العائد الداخلي
NPV5,824صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0139,9180-139,918

13,56144,65241,091

221445,68745,473

322246,73146,509

423147,78347,553
5240119,532119,292

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0153,9100-153,910

13,56144,65241,091

221445,68745,473

322246,73146,509

423147,78347,553
5240125,882125,642

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0167,9020-167,902

13,56144,65241,091

221445,68745,473

322246,73146,509

423147,78347,553
5240132,232131,993



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0139,9180-139,918

13,56138,65235,091

221439,50739,293

322240,36640,144

423141,22740,996
5240112,779112,539

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0139,9180-139,918

13,56132,65229,091

221433,32733,113

322234,00033,778

423134,67134,440
5240106,026105,786

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0140,1900-140,190

13,91737,11733,200

223537,89637,661

324438,67338,429

425439,44939,195
5263111,628111,365

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0140,4620-140,462

14,27329,58225,310

225730,10429,848

326630,61630,349

427731,11530,838
5287103,725103,438


