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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(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  

اجات المجتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد إحتي محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـة
.اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار

 
لتقديم أية) إرادة( االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة        لمزيد من المعلومات يمكنك   

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )االتصال بأقرب مركز لديكبادر ب(



 
 

 
 
 
 

  المحتويات
 

 .١  روعالمشملخص  

 ٢ المقدمة 

وصف المشروع  ١٠٢
٢٠٢ مبررات وأهداف المشروع 
٣٠٢ الموقع العام للمشروع 

 .٣  السوقدراسة 

١٠٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات 
٢٠٣ لحصة السوقية والطاقة المقترحةا  
  ٣٠٣ والتسويق المنافسة 
  ٤٠٣  المتوقعة اإليرادات البيعاسعار 

 .٤     ألفنيةالدراسة
 ١٠٤ المشروعموقع
 ٢٠٤  البناء

 ٣٠٤ مراحل التصنيع وكلفة والمعدات والماكينات
٤٠٤  وسائط النقل

 ٥٠٤   االثاث
 ٦٠٤  المواد االولية والتكلفة المتوقعة
٧٠٤  القوى العاملة واالجور السنوية

 ٨٠٤  الخدمات الضرورية
٩٠٤  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع   

 .٥ الدراسة المالية
 ١٠٥  ملخص تكاليف المشروع

 ٢٠٥ لتأسيس وما قبل التشغيلمصاريف ا
 ٣٠٥ رأس المال العامل
 ٤٠٥  مصاريف التشغيل
 ٥٠٥  وسائل التمويل

 ٦٠٥  األسس والفرضيات المالية
 ٧٠٥ المؤشرات المالية والحساسية للمشروع

المالحق المالية ٨٠٥



 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 ملخص المشروع -١

 إعادة تدوير مخلفات الحديد  سم المشروعا

 محافظات الوسط موقع المشروع

 تجميع وفرز مخلفات الحديد  منتجات المشروع

 أشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار ٢٢,١٨٧ االستثمارالكلي

 % ٢٨,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٣,٠٥٤ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ ستثماراتالقيمة الحالية لاليرادات على اال

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

  اعادة تدوير مخلفات الحديدمشروع



 
 

 ٥ 

 

 

 
 
 - : وصف المشروع١. ٢

  عبئا اقتصاديا وبيئيا على المجتمعات المتحضرة وخاصة تلك التيأنواعهاتشكل المخلفات بكافة 

 .  الحفاظ على البيئةبأهميةلها قاعدة صناعية كبيرة وتعنى في نفس الوقت 

لتفكير في طرق اقتصادية سليمة لمعالجة تلك المخلفـات عـن            دعى كثير من الدول ل     األمرهذا  

 إعادةطريق 

 الـذي يحقـق     األمـر  لديها   الموجودة ضمن القاعدة الصناعية     أخرىتدويرها واستخدامها مرة    

 في تقليل الهدر في الموارد الماليـة        أيضاجيد الصحاب تلك المبادرات ويساعد       مردود اقتصادي 

 .علق بذلك المت  البعد البيئيإلى إضافة

  وفرزهااألخرىعمل على استقبال وتجميع مخلفات الحديد والمعادن ت ورشةيتمثل المشروع في 

 األخرىوتجميعها تمهيدا العادة استخدامها من قبل المصانع العاملة في البلد وتسويق المعادن 

 لبعض

ـ  إلـى الذين يقوموا بدورهم بتصدير تلك المعـادن        ) تجار المعادن   ( الوكالء   دول الصـناعية    ال

 .الكبرى

  المستهلكينإلى الحديد أصناف بيع بعض إعادةما يتيحه هذا المشروع من  ذلك إلىيضاف 

 . بعض التعديالت البسيطة عليها إجراءمباشرة بعد 

 

 -:  مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 

 .سلبيةتوفر كميات كبيرة من مخلفات الحديد دون معالجة ، مع ما يرافق ذلك من آثار بيئية  -١

 .توفير فرص عمل لعدد من العمال -٢

 .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -٣

 .توفير مدخالت لبعض المصانع بكلفة معقولة  -٤

 . المساهمة في تخفيض كميات  اإلستيراد من المواد الخام التي تستخدمها مصانع الحديد -٥

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٦ 

 
 

 - : الموقع العام للمشروع٣. ٢
 من التجمعات الصناعية الرئيسية في البلد بما يمكنه من ة قريبمنطقة يقام المشروع في أنيفضل 

المقترح   الموقعوعليه فان . أخرىاستقطاب وتجميع المخلفات وكذلك معالجتها وتصريفها مرة 

 . محافظات الوسط  هوللمشروع 

 

 

 

 

 -:خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
  

 سي يقوم على تجميع مخلفات الحديد وحسب التصنيف الواردكما اسلفنا سابقا فان نشاط المشروع الرئي

  .)افراد وشركات(مصادرها المختلفة  عن طريق شرائها مباشرة  من أدناه

 صهر ضخمة تقوم على أفرانيتوفر لديها جميعا   مصنعا ١٢حوالي  األردنعدد مصانع الحديد في يبلغ 

 .اهمها حديد البناء وحديد الحدادينو المختلفةصهر الحديد واعادة تشكيله لالستخدامات ا
 

تعتبر صناعة الحديد والصلب من الصناعات األساسية في المملكة وتصنف من ضمن الصناعات 

 . الثقيلة ذات البعد االقتصادي الكبير للبلد بما تمثله من حجم استثمار ضخم واستخدام كبير للعمالة
 

نواعه تأتي تحت بنود التعرفة الجمركية أبكافة تجدر اإلشارة الى ان مستوردات األردن من الحديد 

 :التالية

، وقد بلغت "خامات حديد ومركزاتها، بما فيه بيريت الحديد المركزة" وينص على ٢٦٠١ -

 . دينارألف ٨٢٦ طن بقيمة ألف ٢٢ حوالي ٢٠٠١مستوردات األردن من هذا البند للعام 

وقد بلغت مستوردات األردن ، )" فوالذ(وحديد وصلب ) ظهر(حديد صب " وينص على ٧٢ -

 . مليون دينار١٢٠ طن بقيمة ألف ٧٣٢ حوالي ٢٠٠١في العام 

، وقد بلغت " او حديد او صلب) ظهر(مصنوعات من حديد صب" وينص على ٧٣ -

 . مليون دينار٦٧ طن بقيمة ألف ٩٦ حوالي ٢٠٠١مستوردات األردن في العام 

 

 السوقدراسة.٣



 
 

 ٧ 

  طن ٥٧٦٢ ما مجموعه ٢٠٠١الحديد لعام كذلك بلغ حجم مستوردات االردن من خردة وفضالت 

  دينار وذلك حسب االرقام الصادره عن دائرة االحصاءات العامةألف ٣٧٨بلغت قيمتها بحدود 

 :وحسب التفصيل التالي 

 

 ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٧١٩٩٨ البيان
 طن/خرده وفضالت من الحديد كمية

  ألف/                         قيمة

٢,٠٢٤

٤٣٦ 

٤١٢ 

٣٧ 

٣,٠٠٨ 

٣٤٧ 

٦,٥٩٥ 

٣٩٦ 

٣,٣٩٢ 

١٩٤ 

 طن/ خرده وفضالت من حديد فوالذي  كمية

 ألف/                        قيمة

_ _ 

 

١٣ 

٥ 

٢٤ 

١١ 

_ 

 طن/خرده وفضالت من خليط فوالذي   كمية

  ألف/                         قيمة

٣٣٩ 

٣٤ 

٤٧١ 

٢٨ 

٧٠ 

١١ 

٣٠٥ 

٤٣ 

_ 

 طن/رقائق وفضالت حديد            كمية

  ألف/                              قيمة

 ٢٠ 

٢ 

 ٥ 

١ 

_ 

 طن/خرده وفضالت حديدية اخرى    كمية

 ألف/                                قيمة

  ٥٢ 

٤ 

٩ 

٤ 

_ 

خرده مستورده من قبل المصانع كمدخالت انتاج

 طن /                              كمية

  ألف/  قيمة                           

_ _  

٥٥ 

١٥٠ 

 

١,٤٨٠ 

١١٥ 

 

٢,٣٧٠ 

١٨٤ 

 

ن هنالك كميات كبيرة من الحديد بكافة انواعه يتم استيراده من الخارج، كما وانه أمن السابق يتبين  

ونظرا . يضا كنتيجة لمقدرة المصانع القائمة على اعادة تدوير هذه الخردواتأيتم استيراد الحديد الخردة 

 والتي ال يتم االستفادة  من الحديد الخردة الناجمة عن الورش والمصانع الميكانيكيةلتوفر كميات كبيرة

منها عن طريق جمعها واعادة صهرها، فان ذلك كله يبرر اقامة مشروع لجمع خردة الحديد واالستفادة 

 .منها سواء باعادة صهرها من خالل المصانع التي يتوفر لديها افران صهر او بيعها للمهتمين

 

 

 



 
 

 ٨ 

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣ 
 

  من خامات الحديد يبلغ معدالت عالية نظرا لوجود حركة األردن سابقا فان استهالك يالحظكما 

  من الصناعات المعدنية المتطورة ةصناعية عريض قاعدة لوجود إضافةبناء متطورة باستمرار 

  الخردة كميات من الحديد أي استيعاب  الذي يعني قدرة مصانع الحديد الحالية علىاألمروهو 

 .لهاها واعادة تشكيوصهر

  

    على قدرة المشروع في جمع وفرز اكبر كميةأساساوعليه فان نجاح المشروع المقترح يعتمد 

 بقصد اعادة االستخدام او صهرها من قبل يعهاوبوفرزها  من مختلف المصادر الخردةمن الحديد 

  .المصانع القائمة

  الطاقة التجميعية للمشروع المقترح ستكون في السنة األولى بحدود تم افتراض انذلك ى وبناء عل

سنويا نتيجة تطور العمل والتعرف على مصادر جديده أهمها مزادات البيع % ١٠ طن تنمو بمعدل ٤٨٠

  .من قبل الجهات الرسمية والخاصةالعلنية للخردة 

 

 تدرج اإلنتاج السنوي المتوقع للمشروع
 

طن/ الطاقة التجميعية سنةال
 ٤٨٠ األولى

 ٥٢٨ الثانية

 ٥٨١ الثالثة

 ٦٣٩ الرابعة

 ٧٠٣ الخامسة

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩ 

 

 والتسويق المنافسة  ٣٠٣
 

 أن أسعار الشراء سعري بمعنى أساسهاكما يالحظ سابقا فان المنافسة بين المشاريع المماثلة 

 أنب علما.مكن من المخلفات مبر قدر هي التي تحدد وبشكل كبير قدرة المشروع على تجميع اك

 على أسعار الحديد أسعار الحديد الخام العالمية متذبذبة وان هذا ينعكس بطريقة أو أخرى

 . الخردة محليا 

 

  المتوقعةاإليرادات  البيعأسعار ٤٠٣
 

 ، طن في السنة من مخلفات الحديد ٤٨٠ حوالي ة تبلغتجميعال ن طاقة المشروعألى إشير سابقا أ

 من مخلفات ( أخرى  طن من هذه المخلفات صالح لالستعمال مرة٣٠  يكون حواليأنيتوقع و

 .) الخ ... المياه والتدفئة أنظمة لمهدومة من ابواب وشبابيك معدنية ومخلفاتا األبنية 

 

 :ما يلي كمخلفات الحديد ببيع يبلغ سعر 

 

 .الواحد دينار للطن ٦٠ بسعر مخلفات المصانع والورش

 .الواحد دينار للطن ١٠٠ بسعر تسليح خرده حديد 

  . الواحد دينار للطن١٧٠   تسليح مستعمل بسعرحديد 

مخلفات سيارات وبويلرات ( دينار١٠٠  فيبلغ حاليا  الحديد العادي والسكب  سعر بيع طن أما

 ، )وماتورات

 حوالي ) الخ...وشبابيك أبواب( ا خدامه استإعادةكما يبلغ سعر بيع طن الحديد من المخلفات  الممكن 

 . دينار للطن ٢٠٠

 

 

 

 

 



 
 

 ١٠ 

  مبيعات المشروع المقترح  حجم المتوقعة للمشروع فانه يمكن تصنيفاإليرادات احتساب وألغراض

 :على النحو التالي 

 . طن سنويا ١٠٠ة خردمخلفات مصانع وورش مبيعات 

 .سنويا  طن ١٥٠ خردة تسليحمبيعات حديد 

 .سنويا  طن ٥٠بعد اجراء عمليات التجليس صالح العادة االستخدام   البناءتسليحمبيعات حديد 

 .سنويا  طن ١٥٠  خردة مبيعات حديد عادي وسكب

 .سنويا طن ٣٠  ) الخ... وشبابيك أبواب(صالحة العادة االستخدام ( مبيعات حديد متفرقة 
 

 :يبين الجدول التالي إيرادات المشروع المتوقعة للسنوات الخمسة القادمة  
 

 دينار/ اإليرادات  السنة

 ٥٠,٥٠٠األولى
 ٥٣,٠٢٥الثانية
 ٥٥,٦٧٥الثالثة
 ٥٨,٤٦٠الرابعة
 ٦١,٣٨٣الخامسة

 

 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤
 صاحب وعلى واتالخرد ةتواجد تجارت حيث  الوسطمحافظاتان الموقع المقترح للمشروع هو 

 علما بان المساحة رز وبسعر مقبوللفايع و للتجمساحة وفرالمشروع استئجار قطعة ارض واسعة ت

  . دينار ٣,٦٠٠ ايجار سنويبدل ب دونم و٢بحدود المقدرة الكافية لخدمة المشروع 
 

 

 

 

 

 

 

 الدراسة ألفنية.٤



 
 

 ١١ 

 البناء ٢٠٤
   اسمنتي بسيط وكل ما يحتاجه المشروع هو بناء،مساحة كبيرةب خاصة أبنية إلىال يحتاج المشروع 

، ويقدر ان تصل كلفته الى وحراسة وخدمات للعاملين رةإدا متر مربع يستخدم كغرفة ٥٠بمساحة 

 .علما ان معدات المشروع ال تحتاج ابنية مغطاة  . دينار٢,٥٠٠

 

 والمعدات والماكينات كلفة مراحل التصنيع و ٣٠٤
واستقبال مخلفات الحديد بمختلف انواعها ومن مختلف المصادر ليتم تجميع يقوم نشاط المشروع على 

ا واستصالح ما يمكن اعادة بيعه بشكل مباشر من ابواب وشبابيك وقطع صحية ، كما فرزها وتنظيفه

يشمل النشاط قص وكبس انواع الخردة المختلفة بقصد تقليل المساحات التخزينية وتجليس ما امكن من 

 .حديد التسليح لبيعه ألغراض اعادة اإلستخدام

 :ألدوات وكذلك تكلفتها التقديريةيبين الجدول التالي احتياجات المشروع من المعدات وا

 دينار/التكلفةالعدددين/تكلفة الوحدة  األجهزة

  ٣,٠٠٠ ١ ٣,٠٠٠  حصان٦ حديد قدرة  قضبان ماكينة تجليس

  ١,٠٠٠ ١ ١,٠٠٠ طن مستعمل٥قدرة مكبس 
  ٥٠٠ ١ ٥٠٠عدد قص باالكسجين وعربات نقل

  ٥٠٠ ١ ٥٠٠ ميزان كبير 

 ٥,٠٠٠ المجموع

  وسائط النقل ٤٠٤
متوسطة لتجميع الخردوات من مصادرها المختلفة، وقدرت /افترض شراء سيارة شحن صغيرة

 . دينار١٠,٠٠٠كلفتها بمبلغ 

 

  األثاث ٥٠٤
 . دينار٣٠٠قدرت احتياجات المشروع من األثاث لخدمة اإلدارة والعاملين بمبلغ 

 

 

  المتوقعةوالتكلفة األولية المواد ٦٠٤



 
 

 ١٢ 

دينار/ التكلفة دينار/السعر للوحدة  طن/ميةالك المادة
 ٣,٠٠٠ ٣٠ ١٠٠ مخلفات المصانع والورش

 ٧,٥٠٠ ١٥٠٥٠ تسليح خردهحديد
 ٣,٥٠٠ ٧٠ ٥٠ قابل للتجليس  تسليححديد

 ٧,٥٠٠ ٥٠ ١٥٠)مخلفات سيارات وبويلرات(حديد عادي وسكب 
 ٢,٤٠٠ ٨٠ ٣٠ متفرقة 

 ٢٣,٩٠٠ المجموع
 

 عاملة واألجور السنويةالقوى ال ٧٠٤
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣٠٠٣,٦٠٠ ١ مالك المشروع

 ١١٥٠١,٨٠٠ عامل فني 

 ٣١٢٠٤,٣٢٠ عامل عادي 

 ١١٠٠١,٢٠٠ حارس 

 ١١٥٠١,٨٠٠ سائق 

 ١٢,٧٢٠ المجموع
 
 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤
 .ات المشروع من الماء والكهرباء والوقود للسنة األولىيبين الجدول التالي احتياج

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٦٠٠  والكهرباءالمياه
 ١,٢٠٠الوقود

 ١,٨٠٠المجموع
 

 ترة الزمنية لتنفيذ المشروعألف ٩٠٤
 



 
 

 ١٣ 

وتجهيز الساحة من  األرض استئجار بدء من اشهر ٣ فترة زمنية تقدر بحوالي إلىيحتاج المشروع 

 .ابنية وشراء المعدات اقامة 

 

 

 

 

 

 : ملخص تكاليف المشروع ١٠٥
 

 دينار/ كلفة التالبند

 ٢,٥٠٠ البناء
 ٥,٠٠٠المعدات واألدوات

 ١٠,٠٠٠سيارة شحن متوسطه
 ٣٠٠اثاث

 ١٠٠تأمينات مسترده
 ١٧,٩٠٠ مجموع الموجودات الثابتة

 ٥٥٠مصاريف التأسيس

 ٣,٧٣٧رأسمال عامل

 ٢٢,١٨٧الي تكلفة المشروع إجم
 
 
 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

. ومصاريف متفرقة اخرىرخصــــة المهن  و  التسجيل رسومعلى مصاريف التأسيس تشتمل

 . دينار٥٥٠وقد قدرت قيمتها بمبلغ 

 

 

 

 

    -:راس المال العامل  ٣٠٥

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٤ 

 

وقد بلغت قيمة هذا البند . لمدة شهر واحدتاجية اإلنالدورة  راس المال العامل على أساس احتسابتم  

 . دينار٣,٧٣٧

 

    - :مصاريف التشغيل ٤٠٥
 

 البند دينار/ التكلفة 
 المواد األولية ٢٣,٩٠٠
الرواتب واألجور ١٤,١٢٠
الخدمات الضرورية ١,٨٠٠
ايجارات ٣,٦٠٠
اخرى ١,٤٢٠
المجموع ٤٤,٨٤٠

 
 وسائل التمويل ٥٠٥

 

 دينار/يمةالق البند

 ١٢,١٨٧ مساهمة صاحب المشروع/ رأس المال 

 ١٠,٠٠٠الموجودات الثابتةقرض

 ٢٢,١٨٧ المجموع

 

 

 

 

 

 

 رضيات الماليةألف  األسس و٦٠٥
 

 



 
 

 ١٥ 

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

ت التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما رضيالفاتم اعتماد األسس و. عشرة سنوات

 :يلي 
 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد  

 %.٥ سنوي هو تزداد بمعدل األجور السنويةتم افتراض أن  

 .على األرباح المتحققة%١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع  

 %. ٥٠ رض أن نسبة توزيع األرباح هي افت 

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  
 

 

 المؤشرات المالية والحساسية للمشروع  ٧٠٥
 

  المشروع أن وتحليل الحساسية المرفق األساسيةيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة 

 المشروع قادر على الوفاء أنك تشير التدفقات النقدية كذل . القادمةيحقق ربحا صافيا للسنوات الخمسة 

 ، والخسائراألرباحمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب  .بالتزاماته وان المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات 

 : والتي تبين ما يلي العمومية الميزانية والتدفق النقدي 

 

  دينار ٤,٤٨٢ و األولىار في السنة  دين١,٩٨٣ يحقق المشروع ربحا صافيا يتراوح أنيتوقع  •

 .في السنة الخامسة 

  التي ستدفع واألجورة موظفين وعمال تبلغ قيمة الرواتب سبعسيوفر المشروع فرص عمل ل •

 األولىدينار في السنة  ١٤,١٢٠لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة ١٧,١٦٣ إلىترتفع 

 في السنة الخامسة% ٢٣,٩ و األولىفي السنة %٩,٣ح نسبة العائد على االستثمار بين تتراو •

 .% ٢٣,٩و % ١٥,٣ونسبة العائد على حقوق الملكية بين 

 

 دينار  ١٣,٠٥٤  NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  •

 % ٢٨,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  •

 ١,٦ االستثمارات إلى داتلإليراتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية  •



 
 

 ١٦ 

 . سنوات ٤ تبلغ فترة االسترداد للمشروع  •

 يبقى % ١٠و % ٥ زيادة تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين أو البيع أسعارفي حالة انخفاض 

 الالزم للحكم على جدوى األدنى من الحد أعلىالمشروع مجديا وتبقى المعايير المالية 

او % ٢٠و % ١٠سا الرتفاع تكاليف التشغيل بنسبة اال ان المشروع يعتبر حسا.المشروع

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند االنفاق على بنود  % ١٠انخفاض اسعار البيع بنسبة 

 .تكاليف التشغيل او تحديد اسعار البيع

 

 

 

 

 

  حساب األرباح والخسائر)١

  التدفق النقدي)٢

  التقديريةة الميزاني)٣

 لمالية الخالصة والمعايير ا)٤
 

  المالحق المالية٨٠٥



الموقع المقترحموقع المشروع
سحاب

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

50,50053,02555,67658,46061,383المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

23,90025,09526,35027,66729,051تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,7937,1337,4907,8648,257تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,7002,8352,9773,1263,282تكاليف المصنع التشغيلية

33,39335,06336,81638,65740,590مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
17,10717,96218,86019,80320,793الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

1,9982,0982,2032,3132,429رواتب موظفي التسويق
5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
460483507533559مصاريف أخرى

11,44611,83812,25012,68313,137مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,1442,1442,1442,1442,144اإلستهالك لإلصول الثابتة

18318318300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

13,77414,16614,57814,82715,281مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,3333,7964,2824,9765,512الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
2,3332,9603,6264,5185,273الربح قبل الضريبة

350444544678791الضريبة على األرباح
1,9832,5163,0823,8414,482األرباح الصافية

%73%75%77%79%81نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 43,61244,28744,97145,12145,818نقطة التعادل

%75%77%81%84%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,00010.00500معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,144المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5503183المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,7373,7370رأس المال العامل المطلوب

22,18712,18710,000إجمالي تكلفة المشروع
%45%55%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

تدوير مخلفات الحديد



اسم المشروعموقع المشروع
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
50,50053,02555,67658,46061,383المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
50,50053,02555,67658,46061,383المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,187حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,7453,2514,8136,4287,973الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
22,18752,24556,27660,48964,88869,356مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
17,900مجموع اإلستثمارات

1,99233,39335,06336,81638,65740,590التكاليف التشغيلية المباشرة
11,44611,83812,25012,68313,137إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

550المصاريف التأسيسية  والخلو
350444544678791الضريبة

20,44246,18948,18150,26652,47554,757إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,7456,0568,09510,22312,41314,599صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,6381,8021,9822,1802,398أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,6381,8021,9822,1802,398إجمالي دفعات سداد القرض

1,7454,4186,2938,24110,23312,201رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,1671,4801,8132,2592,636توزيعات األرباح

1,7453,2514,8136,4287,9739,565صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

تدوير مخلفات الحديد



الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروعموقع المشروع
سحاب

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,7453,2514,8136,4287,9739,565النقد

00000المدينون
1,9921,9921,9921,9921,9921,992المخزون

3,7375,2436,8058,4209,96511,557إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

5,000األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
17,90017,90017,90017,90017,90017,900إجمالي األصول الثابتة
2,1444,2886,4338,57710,721اإلستهالك التراآمي

17,90015,75613,61211,4679,3237,179القيمة الدفترية لألصول الثابتة
550367183000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
22,18721,36520,60019,88719,28818,735مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,6381,8021,9822,1802,3980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,6381,8021,9822,1802,3980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8,3626,5604,5782,39800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8,3626,5604,5782,39800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,18712,18712,18712,18712,18712,187رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8171,8533,1224,703األرباج المجمعة
8171,0361,2691,5811,845الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,18713,00314,03915,30916,89018,735مجموع حقوق الملكية
22,18721,36520,60019,88719,28818,735مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.9%19.9%15.5%12.2%9.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.9%22.7%20.1%17.9%15.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.93.43.94.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.10.0األمان(

000000التحقق

تدوير مخلفات الحديد



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

اسم المشروعموقع المشروع

سحاب

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

3737تكاليف المشروع
معدل نمو 
المبيعات ( 

3737مساهمة صاحب / اصحاب المشروع
معدل نمو 
التكاليف

0القروض
معامل 
الخصم

%0.0القرض الى التكاليف %
نسبة 

التوزيعات
%100.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

معدل 
الضريبة

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,9832,5163,0823,8414,482صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

% %8.6%7.7%6.5%5.6%4.6الربح قبل الضريبة : المبيعات

%23.9%19.9%15.5%12.2%9.3معدل العائد على اإلستثمار %

% %23.9%22.7%20.1%17.9%15.3معدل العائد على حقوق الملكية

2.93.43.94.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.10.0الديون

43,61244,28744,97145,12145,818نقطة 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%

NPV 7,386-13,05411,4179,7802,834صافي القيمة الحالية

IRR 2.4%15.6%22.7%25.3%28.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد----

تدوير مخلفات الحديد



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.4%معدل العائد الداخلي
NPV13,054صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.3%معدل العائد الداخلي
NPV11,417صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.7%معدل العائد الداخلي
NPV9,780صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.6%معدل العائد الداخلي
NPV2,834صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR2.4%معدل العائد الداخلي
NPV-7,386صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR6.2%معدل العائد الداخلي
NPV-4,643صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-15.9%معدل العائد الداخلي
NPV-22,340صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,4420-20,442

11,7455,6613,916

21726,1245,952

31806,6106,430

41897,1216,931
519928,87728,679

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,4860-22,486

11,7455,6613,916

21726,1245,952

31806,6106,430

41897,1216,931
519929,59529,396

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,5300-24,530

11,7455,6613,916

21726,1245,952

31806,6106,430

41897,1216,931
519930,31330,114



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,4420-20,442

11,7453,1361,391

21723,4733,301

31803,8263,646

41894,1984,008
519925,33025,131

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,4420-20,442

11,745611-1,134

2172821650

31801,042862

41891,2751,085
519921,78321,584

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,6410-20,641

11,9191,177-743

21891,4341,245

31981,7031,505

42081,9871,778
521923,95323,734

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

020,8400-20,840

12,094-3,307-5,401

2206-3,256-3,463

3217-3,203-3,420

4227-3,147-3,375
523919,02818,789
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