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

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

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

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

 
فرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية لل             

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

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

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 مكعبات الطوب والبالط الزجاجية
 *ملخص المشروع -١

  مكعبات الطوب والبالط الزجاجية عاسم المشرو

 العاصمة   المقترحموقع المشروع

 مكعبات طوب وبالط زجاجي منتجات المشروع

 شخص  ١٣ األيدي العاملة

 دينار ٤٩,٥٥٧ الكلي االستثمار

 دينار ١٧,٥١٠ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ٢٢,٥ IRRمعدل العائد الداخلي 

  ١,٤ B/C اإلستثمارات القيمة الحالية لإليرادات الى

 سنوات  ٤ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٢

 
 
  وصف المشروع١. ٢

  

 لتزويد المباني أسقف ك في البناء،ها الستعمال الزجاجيةطوبالمنتجات هذا المشروع هي مكعبات البالط و

 الشتاء في أثناءارية المتجمعة  الطاقة الحرإهدار لمناورها من جهة والعمل على تقليل باإلضاءةالكبيرة 

، وكذلك فان هذه المنتجات يمكن استعمالها كبالط اإلسمنتية األسقفهذه المباني عن طريق تسربها من 

 التي يكون تحتها ما يمكن استعماله من تسويات ومخازن وما شابه، هذا بجانب األرصفةارضي لبعض 

 أعمال وغيرها من ةجدرا نيديكور المختلفة كقواطع  الفي أعمالاستعمال هذا النوع من البالط والطوب 

 إلنتاجدرة قاللذلك لدى المشروع  باإلضافة، هذه األخرى الزينة وأعمالالديكور الجمالي لصناعة الثريات 

 . متعددة حسب ما يطلب السوق وذلك باستعمال قوالب مختلفة يمكن تشكيلها بكل سهولة محلياأصناف

 

 روعررات وأهداف المش مب٢. ٢
 

 :يمكن تلخيص مبررات المشروع كما يلي 
 

 مع ية الالزمة لتصنيع هذه المنتجات وهي عبارة عن نفايات زجاجاألوليةتتوفر المواد  -١

 .  محليا جميعها تتوفر   بعض المواد المحسنة والرابطة والملونة لها والتيإضافة

ميات االستيراد خالل  الرسمية لكاإلحصاءاتتزايد االستيراد سنة بعد اخرى كما تبينه  -٢

طن ) ١٢٠(السنوات الخمس الماضية، حيث بلغ معدل الكميات المستوردة سنويا حوالي

من هذا المنتج، خاصة وان هناك زيادة في الكميات المستوردة مضطردة خالل السنوات 

 .األخيرةالماضية 

ح للمشروع  من الجدير بالذكر بان ليس هناك صناعة مماثلة له في دول الجوار، مما يتي -٣

 . تصدير منتجاته لها مع الترويج المطلوب لمثل هذا المنتجإمكانية

 محل المستوردات من جهة واستغالل اإلحاللفان هذا المشروع يعمل على زيادة وعليه،  -٤

 الالزمة له محليا من جهة اخرى والتي ستساهم بالتالي في نظافة البيئة من األوليةالمواد 

ب كون هذا المشروع فرصة استثمارية متدنية الكلفة للباحثين هذا بجان. مخلفات الزجاج

 .عن العمل في المملكة

 المقدمة.٢



 
 

 ٣

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

، يقترح ان  نظرا لتجمع معظم مشاريع المباني الكبيرة واعمال الديكور المتطورة في محافظة العاصمة

 وكذلك حركة التصدير لدول الجواريقام المشروع في هذه المحافظة، هذا بجانب كونها منطقة متوسطة ل

  .توفر كميات كبيرة من المواد الخام

 

 

 

  منتجات المشروع ١٠٣

 
تنتج حسب الطلب كطوب او بالط، . ان منتجات هذا المشروع عبارة عن مكعبات زجاجية بسماكات مختلفة

ضا في صناعة اقطار مختلفة تستعمل ايب اخرى كقضبان ومبسطات وكرات أشكالويمكن للمشروع انتاج 

 . دعت الحاجةإذا، وذلك كمنتجات ثانوية األخرىالثريات واعمال الزينة 

 

  الطلب الحالي على منتجات المشروع٢٠٣
 

لعدم توفر صناعة محلية لمنتجات المشروع فان احتياج السوق يغطى من قبل الكميات المستوردة التي 

سنويا من الطوب والبالط الزجاجي، حيث طن )١٢٠(حوالي ) ٢٠٠٢-١٩٩٧(بلغ متوسطها خالل الفترة 

 .٧٠١٦٩٠تأتي هذه المنتجات تحت البند الجمركي رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 

 )١(جدول رقم 

الزجاجية المستوردة خالل الفترة                                ) طوب وبالط(كميات المكعبات 

)٢٠٠٢ – ١٩٩٧ (  

 الكمية السنة

)طن(  

 القيمة

)دينار(  

٣٩ ٨٠٠ ٩١ ١٩٩٧ 

٤٧ ١٠٠ ٨٤ ١٩٩٨ 

٤٩ ٨٠٠ ٩٧ ١٩٩٩ 

٥٥ ٠٠٠ ١٥٠ ٢٠٠٠ 

٦٨ ٧٠٠ ١٠٤ ٢٠٠١ 

٦٣ ٩٠٠ ٢١١ ٢٠٠٢ 

  ٢٠٠٢-١٩٩٧ العامة اإلحصاءاتدائرة / التجارة الخارجيةإحصاءات: المصدر           

 

  الطلب المتوقع على منتجات المشروع٣٠٣

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

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

 طن/الكمية السنة

 ١٢٧ األولى

 ١٣١ الثانية

 ١٣٥ الثالثة

 ١٣٩ الرابعة

 ١٤٣ الخامسة

 صعوبة في تصريف منتجاته من حيث تنوع أيةمشروع  يواجه الأال، فانه يتوقع أعاله بناء على 

 منافسة بأسعار ، وذلك في حالة اتباع الدعاية الجيدة في التسويق لتعريف منتجاته وطرحهااإلنتاج

 .تتيح لتاجر التجزئة هامش ربح معقولو

 



 
 

 ٥

 

  المقترحةاإلنتاجيةالطاقة  ٤٠٣

 

، )١(تجات المشروع والواردة في الجدول رقم    للمستوردات الخاصة بمناإلحصائية األرقام على باإلطالع

 األنواعطن سنويا، ومن ) ١٢٠( متوسط الكميات المستوردة من البالط والطوب الزجاجي حوالي أننجد 

 نفذ يأنقترح يطن سنويا، لذا ) ٥٠( في منتجات المشروع المحتملة هي حوالي إليها المشار األخرى

. في السنة يوم عمل ٣٠٠وذلك لوردية واحدة في اليوم وسنويا طن )٨٠ (ية قصوى انتاجبطاقةالمشروع 

 يتم ذلك ضمن خطة إنتاجية على مدى الخمس سنوات األولى من عمر المشروع على النحو أنوعلى 

 :التالي 

 .  طن٤٨من الطاقة اإلنتاجية المقترحة، أي % ٦٠ ةنسبب التشغيلفي السنة األولى سيتم  -

 .في كميات اإلنتاج % ٥يتم زيادة ما نسبته في السنوات االربع الالحقة س -

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣
 

كما أسلفنا، فان هذه المنتجات ال تصنع محليا وال في دول الجوار، والمنافسة تنحصر في المستورد، لذا 

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

 .لعمل على ترويج منتجاته بشكل جيد محليا ولدى دول الجواربجانب ا

 

) ١(فباالطالع على األرقام اإلحصائية للمستوردات الخاصة بمنتجات المشروع والواردة في الجدول رقم 

طن سنويا خالل الفترة   ) ١٢٠(نجد أن متوسط الكميات المستوردة من البالط الزجاجي حوالي 

) ١ ٨٠٠ – ١ ٤٠٠( أسعار البالط والطوب الزجاجي المستورد ما بين وقد تراوحت). ٢٠٠٢-١٩٩٧(

 .  دينار للطن) ١ ٦٠٠(وبذلك يكون متوسط السعر حوالي . دينار للطن

 

 

 

 

 



 
 

 ٦

 

 سعار البيع واإليرادات المتوقعة  أ٦٠٣
 

اع منتج دينار للطن بحيث يب) ١ ٤٠٠(يقترح ان يكون سعر البيع اقل من الحد االدنى للمستورد الذي بلغ 

 .عن متوسط سعر االستيراد% ٢٨دينار للطن، وهذا السعر يقل بحوالي ) ١ ٢٥٠(المشروع بسعر 

وعليه فان اإليرادات المتوقعة بناء على السعر المقترح أعاله، تكون على مدى الخمس سنوات األولى من 

 :عمر المشروع كما يلي 

 
 

 اإلنتاجكمية  السنة

  بالطن

 االيراد إجمالي

 )دينار (السنوي

 ٦٠,٠٠٠ ٤٨ األولى

 ٦٣,٠٠٠ ٥٠,٤ الثانية

  ٦٦,١٥٠ ٥٢,٩٢ الثالثة

  ٦٩,٤٥٧ ٥٥,٥٧ الرابعة

  ٧٢,٩٣٠ ٥٨,٣٤الخامسة

 

 

 
 

  األرض و البناء ١٠٤
 

 أجرة مثل هذا المبنى والذي هو عبارة تقدر، ٢م)٣٥٠(يقترح أن يستأجر مبنى بمساحة تقدر بحوالي  

 . دينار سنويا) ٤,٢٠٠(عن هنجر معدني بحوالي 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٧

سيؤسس فرن الصهر داخل هذا المبنى من الطوب الحراري في المكان المخصص له في صالة  االنتاج، 

توفير صالة ومن المتوقع ان يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب استخدام العاملين فيه، ك

انتاج منفصلة عن مستودعات المواد االولية والمنتجات المصنعة مع توفير مكاتب وخدمات لالدارة 

 .دينار) ٢,٥٠٠(والعاملين حيث تقدر كلفة هذه التعديالت بحوالي 

 

 مراحل التصنيع  ٢٠٤

 

لب  ويصب ضمن قوادرجة مئوية) ١ ٥٠٠(تصهر نفايات الزجاج بواسطة فرن الصهر تحت درجة  -

 .خاصة

 إلعطاء)% ١٠(ة ب بنسMgO, Al٢O٣ خليط واآلخرأثناء الصهر والقولبة يضاف بين الحين  -

 الزجاج مقاومة وإلعطاء وترابط بين جزيئاته ولزيادة مقاومته لتقلبات الطقس أقوىالزجاج صالبة 

 . الصهرأثناء، NiO+P٢O٥من )% ٥( والقلويات يضاف خليط بنسبة األحماضلتأثيرات 

على كمية %) ١( الملونة التالية بنسبة األتربة إحدى المختلفة تضاف األلوان الزجاج ءوإلعطا -

 : منهالمصهور

o  تضاف مادة األحمرللون Fe٢O٣ 

o  للون الذهبي تضاف مادةCuO 

o  للون االصفر تضاف مادةCdO+CdS 

o  للون السكني تضاف مادةNiO 

o  الحليبي تضاف مادة األبيضللون CaO+Tri Ca٣ PO٤ 

صهور في القوالب المخصصة للمنتج المنوي الحصول عليه، وتوضع القوالب في فرن اخر يصب الم -

 .درجة مئوية لتثبيت الشكل ولتماسك جزيئات الزجاج داخل القوالب) ٥٠٠(بدرجة حرارة 

 .تفك القوالب وينقل المنتج الى المستودع الخاص به -

 

 

 

 

 



 
 

 ٨

  والمعداتتوالماكينا اآلالت ٣٠٤

 دينار/عرالس العدد ةالماكين
التكلفة 

دينار/اإلجمالية

فرن صهر من الطوب الحراري مزود 

عمق *م٢بعرض  (٣م)١,٥(بحارقة بحجم 

 ) م١,٥ارتفاع*م٠,٥

٥,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ١ 

فرن من الطوب الحراري لتثبيت الشكل 

 النهائي مزود بنافثات هواء ساخن وبحجم

ارتفاع *م٤عمق * م١٠بعرض( ٣م)٢٠ (

 ) م٠,٥

١٨,٠٠٠ ١٨,٠٠٠ ١  

 ٥,٠٠٠ ــ متعددة قوالب مختلفة ومعدات مساعدة

 ٥٠٠ ٥٠ ١٠ عربات نقل يدوية

 ٢٨ ٥٠٠  المجموع

 

  والمفروشات والتجهيزات المكتبيةاألثاث ٤٠٤

 
 .  دينار٢,٠٠٠ والمفروشات والتجهيزات المكتبية بحوالي األثاثتقدر قيمة 

 

  وسائط النقل٥٠٤
 

 ١٠,٠٠٠مور المشروع المختلفة وقد قدرت كلفتها بمبلغ  شراء سيارة شحن متوسطة لتسيير أسيتم 

  .دينار

 

 

 

 



 
 

 ٩

 )األولى اإلنتاجيةالسنة ( والتكلفة المتوقعة األولية المواد ٦٠٤
الكمية  المادة

 )طن(

سعر الوحدة

 )دينار(

التكلفة اإلجمالية

 )دينار(

 ١ ٢١٠ ٤٠,٣٢٣٠ نفايات الزجاج

 MgO,Al٢O٣ مكونة من أتربة

 )ابط جزيئات الزجاجلتقوية تر(

١ ٢٠٠ ٢٥٠ ٤,٨ 

 NiO+P٢O٥ مكونة من أتربة

 ) األحماض الزجاج المقاومة ضد تأثير إلعطاء(

٣٦٠ ١٥٠ ٢,٤ 

 المواد التالية إحدى ملونة تحتوي على أتربة

:Fe٢O٣,CuO,CdO+CdS,NiO,CaO+Ca٣PO٤ 

٤٥٠ ٠,٤٨ 

متوسط سعر

٢١٥ 

 ١٥٠ ــ ــ %٥بدل تالف 

 ٣,١٣٥ المجموع السنوي 

 



 
 

 ١٠

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب 

  ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ موظف تسويق ومبيعات

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

  ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ مهندس كيماوي /مدير انتاج

  ٧,٢٠٠ ١٥٠ ٤ فنيو انتاج

  ٤,٠٨٠ ٨٥ ٤ مناولة/ عاديونعمال 

 ٢٥,٦٨٠  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

  ٢٨,٥٠٥ اإلجمالي 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

دينار/التكلفة اإلجمالية البند

 ٧٢٠ المياه
 ٩٦٠ الكهرباء

 ٦,٣٠٠)ل اويل وديزلفيو(الوقود 

  ٧,٩٨٠ المجموع السنوي
 

 



 
 

 ١١

 

 
 
 

   مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥
 

 الخدمات إيصال التشغيل من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف  التأسيس وما قبلتتكون مصاريف

  إلى يصل قيمتها أنللموقع ومصاريف التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى، حيث يتوقع 

 دينار) ٢,٠٠٠(

 

 األولى تكاليف التشغيل للسنة ٢٠٥
 

 دينار/التكلفة البند

 ٣,١٣٥ المواد األولية السنوية

  ٢٨,٥٠٥ الرواتب واألجور

 ٧,٩٨٠ الخدمات الضرورية

 ٤,٢٠٠ اإليجارات

 ١,٢٠٠ مصاريف تسويق

 ٣,٦٧٠ مصاريف تشغيلية اخرى

  ٤٨,٦٩٠ المجموع 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

  . دينار ٤,٠٥٧دورة إنتاجية مدتها شهر وقد بلغ  راس المال العامل على أساس باحتساتم 

لماليةاالدراسة . ٥  



 
 

 ١٢

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥
 دينار/التكاليف البند

اءتعديالت البن  ٢,٥٠٠ 

  ٢٨,٥٠٠  والمعدات والماكيناتاآلالت

  ٢,٠٠٠  والمفروشاتاألثاث

 ١٠,٠٠٠ وسائط نقل

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٤٣,٥٠٠  المجموع
 

 لمشروع  الكلفة اإلجمالية ل٥٠٥
 دينار/التكلفة البند

  ٤٣,٥٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٤,٠٧٥ رأس المال العامل

 ٤٩,٥٥٧ المجموع 

  

 وسائل التمويل ٦٠٥

 

 دينار/القيمة البند

  ٢٩,٥٥٧ مساهمة صاحب المشروع

 ٢٠,٠٠٠ لثابتةقرض الموجودات ا

  ٤٩,٥٥٧ المجموع 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣

 برنامج تنفيذ المشروع  ٧. ٥

 

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختيار الموقع وتأسيس الفرن الحراري واجـراء           ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

  .التعديالت الالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج التجريبي

 

 المالية  األسس والفرضيات ٨٠٥

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

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

 :كما يلي 

 .يادة المفترضة لإليراداتبشكل متساو مع الز تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد -

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٧٥ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

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

 

 الخالصة  ٩٠٥
 

، إن المشروع يحقق حساسية المشروعمؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل يبين ملخص نتائج ال

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته  ربحاً

لنقدي، المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق ا

 :الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

و        دينار في السنة األولى للتشغيل ) ٣,٥٣٧(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 . دينار للسنة الخامسة)٧,٦٧٠( 

 بما فيهم صاحب المشروع، تبلغ عاملو  موظفلثالثة عشرسيوفر المشروع فرص عمل  -

 ٢٨,٥٠٥ التي ستدفع لهم بما فيه مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي الرواتب واألجور

 . دينار في السنة الخامسة ٣٤,٦٤٨دينار في السنة األولى ترتفع إلى 



 
 

 ١٤

فـي السـنة الخامسـة       % ٢٣,٤في السنة األولى و     % ٧,٦بين   تتراوح نسبة العائد على االستثمار     -

  %.٢٣,٤ و % ١١,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 . دينار ١٧,٥١٠ NPVبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع ي -

 %.٢٢,٥ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  ١,٤  B/Cتبلغ نسبة القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات  -

 .ة  سن٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين       أو زيادة تكاليف المشروع أو البيع لسعارفي حالة انخفاض  -

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

، إال أن المشروع يبقى حساسا النخفاض أسعار البيع أو زيادة  الرفضأوجدوى المشروع بالقبول 

 .اعاة ذلك األمر الذي يستدعي مر% ١٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 
 

 

 

 
 

 حساب االرباح و الخسائر -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية. ٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

60,00063,00066,15069,45872,930المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,1353,2923,4563,6293,811تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
15,85116,64317,47618,34919,267تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,08010,58411,11311,66912,252تكاليف المصنع التشغيلية

29,06630,51932,04533,64735,330مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
30,93432,48134,10535,81037,601الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
9,99010,49011,01411,56512,143رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
4,2004,2004,2004,2004,200إيجارات

00000أيجار أرض
1,2101,2711,3341,4011,471مصاريف أخرى

19,62420,39521,20522,05522,948مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,7494,7494,7494,7494,749اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

24,77325,54426,35427,20428,097مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,1616,9377,7518,6069,504الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
4,1615,2646,4397,6909,024الربح قبل الضريبة

6247909661,1541,354الضريبة على األرباح
3,5374,4755,4736,5377,670األرباح الصافية

%75%76%77%79%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
51,92952,79053,66154,54255,427نقطة التعادل (بالدينار)

%76%79%81%84%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
28,50010.002,850معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
4,749المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,0574,0570رأس المال العامل المطلوب

49,55729,55720,000إجمالي تكلفة المشروع
%40%60%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
المكعبات الزجاجية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
60,00063,00066,15069,45872,930المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
60,00063,00066,15069,45872,930المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
29,557حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,7966,0858,1579,98711,544الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
49,55763,79669,08574,30779,44484,475مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
43,500مجموع اإلستثمارات

26129,06630,51932,04533,64735,330التكاليف التشغيلية المباشرة
19,62420,39521,20522,05522,948إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
6247909661,1541,354الضريبة

45,76151,31453,37655,52857,77260,111إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,79612,48215,70918,78021,67224,364صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

3,7969,20612,10614,81617,31219,568رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,1213,9484,8295,7686,768توزيعات األرباح

3,7966,0858,1579,98711,54412,800صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
المكعبات الزجاجية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,7966,0858,1579,98711,54412,800النقد

00000المدينون
261261261261261261المخزون

4,0576,3478,41910,24811,80613,061إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

28,500األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
43,50043,50043,50043,50043,50043,500إجمالي األصول الثابتة
4,7499,49814,24718,99623,746اإلستهالك التراآمي

43,50038,75134,00229,25324,50419,754القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
49,55746,69843,62140,30136,70932,815مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
29,55729,55729,55729,55729,55729,557رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4169431,5862,355األرباج المجمعة
416526644769902الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

29,55729,97430,50031,14431,91332,815مجموع حقوق الملكية
49,55746,69843,62140,30136,70932,815مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.4%17.8%13.6%10.3%7.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.4%20.5%17.6%14.7%11.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.12.42.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
المكعبات الزجاجية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%49,5575تكاليف المشروع

%29,5575مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%40.4القرض الى التكاليف %

%15%59.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,5374,4755,4736,5377,670صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.4%11.1%9.7%8.4%6.9الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.4%17.8%13.6%10.3%7.6معدل العائد على اإلستثمار %

%23.4%20.5%17.6%14.7%11.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.12.42.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.20.0الديون

51,92952,79053,66154,54255,427نقطة 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 20,863-1,677-6,857-17,51014,05510,6005,327صافي القيمة الحالية

IRR 0.7-%11.0%7.8%15.2%17.5%19.8%22.5معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.91.00.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

53,670

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

14.5%

17.6%
1.7

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

المكعبات الزجاجية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

5,538
9.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.5%معدل العائد الداخلي
NPV17,510صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.8%معدل العائد الداخلي
NPV14,055صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV10,600صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.2%معدل العائد الداخلي
NPV5,327صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.8%معدل العائد الداخلي
NPV-6,857صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.0%معدل العائد الداخلي
NPV-1,677صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.7%معدل العائد الداخلي
NPV-20,863صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,7610-45,761

13,79611,3107,514

218512,08611,900

319512,90012,705

420413,75513,551
521552,06351,849

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

050,3370-50,337

13,79611,3107,514

218512,08611,900

319512,90012,705

420413,75513,551
521554,03953,824

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,9140-54,914

13,79611,3107,514

218512,08611,900

319512,90012,705

420413,75513,551
521556,01455,800



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,7610-45,761

13,7968,3104,514

21858,9368,750

31959,5929,398

420410,28210,078
521547,77747,562

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,7610-45,761

13,7965,3101,514

21855,7865,600

31956,2856,090

42046,8096,605
521543,49043,276

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,7870-45,787

14,1766,4412,265

22046,9946,790

32147,5757,361

42258,1857,960
523646,72146,485

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

045,8140-45,814

14,5551,572-2,983

22221,9031,680

32342,2502,016

42452,6142,369
525841,37941,122


