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ت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلق          

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية 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 أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 لمحتوياتا

 ملخص املشروع .١
 المقدمة   .٢

 وصف المشروع ١٠٢

  المشروع واهداف مبررات٢٠٢

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 دراسة السوق .٣

  وصف المنتج١٠٣

   الطلب الحالي٢٠٣

 الطلب المتوقع  ٣٠٣

 والمبيعات المقترحة للمشروع اإلنتاجيةالطاقة   ٤٠٣

 بيع الوأسعارالمنافسة  ٥٠٣

  المتوقعةاإليرادات ٦٠٣

 الدراسة الفنية .٤

         موقع المشروع١٠٤

  البناء٢٠٤

  عملية التصنيع ٣٠٤

 اآلالتوالمعدات  ٤٠٤

  والتجهيزاتاألثاث ٥٠٤

  السيارات٦٠٤

  العاملةالقوى ٧٠٤

 األولية المواد ٨٠٤

  الخدمات الضرورية٩٠٤

  برنامج تنفيذ المشروع١٠. ٤

 الدراسة المالية .٥

 تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥

  رأس المال العامل٢٠٥

  نفقات التأسيس وما قبل التشغيل٣٠٥

 تكاليف المشروع٤٠٥

  وسائل التمويل٥٠٥

  الفرضيات المالية٦٠٥

  الخالصة٧٠٥

 المالحق المالية ٨. ٥



 

 ١

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع .١

 Interlockإنتاج البالط اإلسـمنتي المعشـق   
Tiles 

 اسم المشروع

 المقترح المشروع موقع عمان

 منتجات المشروع  بالط إسمنتي معشق 

 األيدي العاملة   شخص١٣

 االستثمار الكلي   دينار٢١١,١٠٠

 NPVصافي القيمة الحالية  ١١٩,٥٨٥

 معدل العائد الداخلي  %٢٨,٢

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٦

 فترة االسترداد   سنوات٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  المعشقاألسمنتي البالط إنتاجمشروع 
Interlock Tiles 



 

 ٢

 

 

 

  وصف المشروع ١ .٢
 

 Interlock) المعشـق  اإلسمنتي البالط إلنتاج مصنع إنشاء إلىيهدف المشروع المقترح 

Tiles)،         والحدائق ومداخل المنازل    واألرصفة ويستخدم هذا البالط في تبليط الساحات العامة 

ك بتغير   التي يطلبها السوق وذ    واأللوان باألشكال هذا البالط    إنتاجومواقف السيارات، ويمكن    

 . المستعملةالملونةالقوالب والمواد 

 

 ويمتاز بمظهـر جمـالي ويمكـن        ، حديثاً األردن في    هذا النوع من البالط    تم البدء باستخدام  

 كما يمتاز بمتانته ومقاومته للعوامـل       . والساحات األرصفةاستخدامه لغايات عمليات ديكور     

ما يزيد من عمره االفتراضي كما يمكن        م ، كبيرة بعكس البالط العادي    أثقالالطبيعية ويتحمل   

 هنالك فرصة لتصدير هذا     أن كما   . كما في البالط العادي    إزالته يتم   أنصيانته بسهولة بدون    

 على استخدام هـذا      متزايدا إقباال هنالك   أن إلى إضافة ،البالط لبعض الدول العربية المجاورة    

 . التقليدياألرصفةبالط لل يبدكالبالط 

 

   المشروعاف وأهدمبررات ٢ .٢
 

 سبق ذكرهـا  التي  هنالك طلب كبير على هذا النوع من البالط للمزايا التي يتمتع بها و             -

 .أعاله

 . البالط العادي المعروفبأسعارسعر هذا البالط مناسب مقارنة  -

 معظم المشاريع المسـتقبلية     أن إذ ، النوع من البالط   ا يزداد الطلب على هذ    أنيتوقع   -

 المدن الرئيسة ستعتمد هذا النوع من البالط لغايات        بلديات ى وبعض  عمان الكبر  ألمانة

 . والساحات العامةاألرصفةجزء كبير من  إنشاء

 .جديدةالعمل ال فرص  عدد منوفري كما استثمارية جيدة ة فرصيعتبر المشروع -

 . المشروعأصحاب/ تحسين الوضع االقتصادي لصاحب -

 

 

 

 املقدمة.٢



 

 ٣

  الموقع العام للمشروع٣٠٢
 

 هذا المشروع،   إلقامةمناطق المملكة المرخصة لغايات االستعمال الصناعي مناسبة         معظم   إن

صـناعات  ال ضمن المناطق القريبة من عمان والمرخصة لغايات استعمال          هتولكن يفضل اقام  

 وخاصة مـن    عمان وضواحيها في العاصمة    يكون   أن يتوقع   األكبر الطلب   أنخفيفة، حيث   ال

 فـي   لكة يسهل النقل للمناطق األخرى    مأن توسط العاصمة للم   كما  ،  قبل أمانة عمان الكبرى   

 .المملكة

  

 

 

 

   

  وصف المنتج ١ .٣
 

 المصنع مـن  Interlock Tiles المعشق اإلسمنتي البالط بإنتاجسيقوم المشروع المقترح 

 والمـواد   ،) والرمل ألسـيلي وصـخور البازلـت       سوالكوارت( المنوعة   ةوالحصماالسمنت  

 .المواد متوفرة في السوق المحلي وجميع هذه الملونة

 

 كـديكور للسـاحات العامـة       من استخدامه  مختلفة مما يمكن     بأشكال هذا البالط    إنتاجيمكن  

 ومواقف السيارات وخاصة للفنادق والمطاعم والمشاريع السياحية ممـا يعطـي            واألرصفة

 .  للموقعامنظر جمالي

 

  الطلب الحالي ٢.  ٣
 

 األرصـفة  الـبالط المسـتخدم لتبلـيط        أنـواع ي من مختلف    يتم تغطية حاجة السوق المحل    

 عدداً كبيراً   األردن يوجد في    . المحلي اإلنتاجوالساحات العامة وغيرها بشكل عام عن طريق        

أمـا بالنسـبة     .العاديمختلف أنواع البالط     وتصنيع   بإنتاجمن مصانع ومعامل البالط تقوم      

 :هما بإنتاجه انتقوم تان شركهناكموضوع البحث فللبالط المعشق 

 .٢ م٢٤٠,٠٠٠ اإلنتاجيةمؤسسة هاشم خير وطاقتها  -١

 .٢م٣٠٠,٠٠٠ اإلنتاجيةوطاقتها ) العلمي( شركة الباطون الجاهز  -٢

  دراسة السوق. ٣



 

 ٤

 وتعمل هذه المصانع في     .٢م٥٤٠,٠٠٠تبلغ     حالياً احة المت اإلنتاجية مجموع الطاقة    أنأي  

 . في اليوم من وردية واحدةأكثر األحيانبعض 

  واستخداماته أنواعه بمختلف    العادي  البالط بإنتاجنع والمعامل التي تقوم حالياً      ولكثرة المصا 

  لحجم الطلب المحلـي    دقيق    تقدير إلى فانه يصعب الوصول     .بما فيه بالط األرصفة التقليدي    

 المشـاريع المسـتقبلية     إال انه وباسـتعراض   ،  والبالط المعشق على بالط األرصفة التقليدي     

 صورة عـن    إعطاء  يمكن  وتوجهات بعض بلديات المدن الرئيسة ، فانه        عمان الكبرى  ألمانة

 :وعلى النحو التاليالطلب المتوقع على البالط موضوع البحث 

 :)٢٠٠٦-٢٠٠٣( عمان الكبرى للفترة ألمانةالمشاريع المستقبلية  - أ

 وأرصـفة  سـاحات    إنشـاء  من   ذلك مدينة سكنية شرق عمان وما يتبع        إنشاء -١

 .الخ…وأسوار

 بطول حوالي   واألحياء شوارع وطرق رئيسية وفرعية في كافة المناطق         استكمال -٢

 .كم) ١٦,٥(

 . جديدةأرصفة وإنشاء الحالية األرصفة تأهيل إعادة -٣

 ).١١( وتقاطعات مختلفة عدد أنفاق إنشاء -٤

 بمساحة   الثاني في بسمان   عبد اهللا  حديقة الملك    وإنشاءاستكمال حدائق الحسين     -٥

 . دونم٧٥٠

 .ي وسط العاصمة وتطوير مركز رغدان النطالق وسائط النقل شارع سياحإنشاء -٦
 

 والساحات الالزمة لهذه األرصفة متعددة، وقد تم تقدير مساحة أخرىوهنالك مشاريع 

الستعمال البالط المعشق في عدد عام توجه هناك  و،٢مليون م) ٤,٥(حواليبالمشاريع   

 . كبير من هذه المشاريع
 

مليون دينار ) ٢(تم رصد مبلغ يس عمان الكبرى انه أمانةيع في  مدير المشارأفادوقد هذا 

 . الخ… دراجاأل وسواراألو صفةاألروساحات ال إنشاء لغايات األمانةسنوياً ضمن مشاريع 
 

 األثري المشروع الممول من الحكومة اليابانية لتطوير وسط مدينة السلط -ب 

 أن في بلدية السلط األشغالمدير  أفادقد و.  مليون دوالر١٨والسياحي بكلفة حوالي 

، وذلك واألرصفةتوجه الستعمال البالط المعشق في تبليط الشوارع والساحات هنالك 

 . منظر جمالي للموقعإلضفاء

 مثل اربد والزرقاء الستعمال هذا البالط في األخرى بعض البلديات لدى هنالك توجه -ج

 .بعض المواقع

 الخاص وخاصة المشـاريع السـياحية مـن فنـادق            يضاف لما سبق استعماالت القطاع     -د

 . وكذلك األبنية السكنيةاإلسكانومطاعم ولغايات 



 

 ٥

حجم استعمال كبير من خـالل المشـاريع        موضوع البحث    يكون للبالط    أنتوقع  لما سبق ي   

 .أعاله

 

 - :الطلب المتوقع ٣ .٣
 لهذا النـوع    رىأخ هنالك بدائل    أن إذيصعب تقدير حجم الطلب المتوقع على البالط المعشق         

ك توجه لدى عدد كبير من الجهات سواء العامـة          ل هنا نفإ ذكرهكما سبق   و ولكن   .من البالط 

 أو وسـاحات عامـة      أرصفة من   المختلفة الخاصة الستعمال البالط المعشق في المشاريع        أو

 المصانع التي تقوم    أصحابولدى االستفسار من    .  بشكل عام  اإلنشائية والمشاريع السياحية   

 وان هنالـك     من البالط   هنالك طلب كبير على هذا النوع      أن فقد تبين    ، البالط المعشق  نتاجبإ

 سـواء   ، البالط من مختلـف الجهـات       النوع من  زيادة مستمرة يوماً بعد يوم على طلب هذا       

 أن كما .التي يقوم بتنفيذها القطاع الخاص    تلك   أوللمشاريع التي يقوم بتنفيذها القطاع العام       

 البالط العـادي    بإنتاج التي تقوم     القائمة  المصانع أصحاب توجه بعض    إلىتشير  المعلومات  

 . البالط المعشقنتاجال بالتحول لألرصفة
 
 
   للمشروع والمبيعات المتوقعةاإلنتاجيةالطاقة   ٤. ٣
 

 أسـاس متر مربع علـى     ) ١٤٤,٠٠٠(حوالي  ب للمشروع   القصوى   اإلنتاجية قدرت الطاقة 

 المشـروع   أن افتـراض    مت .السنة في يوم   ٣٠٠و يوم   عملعات   سا ٨وردية عمل واحدة    

 % ٥ بنسبة اإلنتاجوسيزداد حجم % ٥٠ تعادل إنتاجية بطاقة األولىلسنة في ا اإلنتاجسيبدأ 

 : الخمسة القادمةسنواتلل المشروع المتوقع إنتاجحجم ) ١( يبين الجدول رقم .سنوياً

 )١(جدول رقم 

 ة المتوقعاإلنتاج كميات

 السنة نسبة الطاقة المستغلة )٢م (اإلنتاج كميات

 األولى % ٥٠,٠ ٧٢,٠٠٠

 الثانية % ٥٢,٥ ٧٥,٦٠٠

 الثالثة % ٥٥,١ ٧٩,٣٨٠

 الرابعة % ٥٧,٨ ٨٣,٣٥٠

 الخامسة % ٦٠,٧ ٨٧,٥٢٠

 

 



 

 ٦

   البيعوأسعارالمنافسة ٥٠٣
 

ـ    اإلنتاج المنافسة للمشروع من     تأتي ة حاليـاً   المحلي للبالط المعشق من قبل المصانع القائم

 التوجه كمـا    أن إال 0 والساحات األرصفةالمستعمل في تبليط    ) التقليدي( ومن البالط العادي    

 الخاصة الستعمال البالط المعشق في مختلـف        أوسبق القول لمعظم القطاعات سواء العامة       

 أن صعوبات كمـا  أية يواجه أن بدون إنتاجه من بيع  المشروعيتمكن يتوقع أن ٠المشاريع

 فقط وان هنالك طلب متزايد على هذا النـوع          ان حالياً مصنع  باإلنتاجلمصانع التي تقوم    عدد ا 

 .من البالط

 

 دينار تبعا للشـكل والحجـم       ٥,٥٠ – ٤,٠ تتراوح بين    فإنها  البيع أسعار من حيث    أما

 ٤ البيع سـتكون بواقـع       أسعار معدل   أنوألغراض هذه الدراسة ، فقد افترض       . واللون

 .ربعدنانير للمتر الم

 

   المتوقعة للمشروعاإليرادات  ٦٠٣
 

 أساس السنوية المتوقعة للمشروع والتي تم تقديرها على         اإليرادات) ٢(يوضح الجدول رقم    

 .سعر البيع المتوقع ونسبة الطاقة المستغلة

 

 )٢(جدول رقم 

  المتوقعةاإليرادات

 السنة )٢م (اإلنتاجكمية  دينار/  المتوقعة اإليرادات

 األولى ٧٢,٠٠٠ ٢٨٨,٠٠٠

 الثانية ٧٥,٦٠٠ ٣٠٢,٤٠٠

 الثالثة ٧٩,٣٨٠ ٣١٧,٥٢٠

 الرابعة ٨٣,٣٥٠ ٣٣٣,٤٠٠

 الخامسة ٧٨,٥٢٠ ٣٥٠,٧٠

 



 

 ٧

 

 

 

      موقع المشروع١٠٤
 

العاصمة عمان وضمن المناطق الصناعية ، حيث تتـوفر كافـة            المشروع في    إقامةيقترح  

الرئيس المستهدف وسهولة نقل اإلنتـاج      الخدمات الضرورية باإلضافة إلى قربه من السوق        

  .الى باقي المحافظات عند الحاجة

 ٥(وألغراض خفض تكاليف المشروع، فقد افترض إقامة المشروع ضمن ارض مسـتأجرة             

 . دينار١٠,٠٠٠قدرت أجرتها السنوية بمبلغ ). دونمات تقريبا

 

  لبناءا ٢ .٤
 

 :تتألف أبنية المشروع مما يلي 

 أمتـار   ٦ وارتفـاع جـانبي      ٢ م ٥٤٠بمسـاحة   ) هنجر(وهو مبنى حديدي    : بناء المصنع   

 . وأرضية من الخرسانة والسقف من ألواح الصاج المضلعة

 

 ويوفر المكاتب لإلدارة وجنـاح بسـيط        ٢ م ١٠٠وهو بناء إسمنتي بمساحة     : مبنى اإلدارة   

 .لعرض المنتجات باإلضافة الى خدمات العمال

 

 تقريبـا ،    ٢ م ٢٥٠للمواد األولية بمسطح إجمالي     ) خانات( قواطع إسمنتية    وتشمل: أخرى  

 . باإلضافة إلى ساحات معبدة وأسوار وبوابات خارجية

 

 :التكلفة المتوقعة ألبنية المشروع المختلفة ) ٣(الجدول رقم يبين 

  الدراسة الفنية. ٤



 

 ٨

 

 )٣(جدول رقم 

 تكلفة أبنية المشروع

 )بالدينار ( 

  

اجمالي التكاليف ر تكلفة المت

 المربع

 البند )٢م(المساحة 

 هنجر حديدي/ بناء المصنع  ٥٤٠ ٦٠ ٣٢,٤٠٠

 إسمنتي/ مبنى اإلدارة  ١٠٠ ٧٥ ٧,٥٠٠

قواطع إسمنتية للمواد / خانات  ٢٥٠ ١٠ ٢,٥٠٠

 األولية 

 )ساحات معبدة وأسوار(اخرى  - - ٦,٠٠٠

 رسوم ترخيص وأتعاب هندسية - - ٣,٦٠٠

 المجموع - - ٥٢,٠٠٠

 

  عملية التصنيع ٣ . ٤
 

 :يمكن تلخيص عملية التصنيع بالخطوات التالية

 ٠تحضير الخلطة المطلوبة من اسمنت وحصمة منوعة  -

ل بتشـكي  آليا ماكينة تصنيع البالط حيث تقوم هذه الماكينة         إلىيتم بعد ذلك ضخ الخليط       -

 ٠) طبالي (حوامل حديديةعلى البالط بواسطة قوالب خاصة و

 . بالماء لحين الجفاف التام واكتساب الصالبة المطلوبة التجفيف والسقاية-
 
  المعدات واآلالت  ٤. ٤
 

 ن الالزمة للمشروع والتكلفة التقديرية لها علماً باواآلالتالمعدات ) ٤(يوضح الجدول رقم 

 أوروبا الرئيسية سيتم استيرادها وهي متوفرة من عدة مصادر سواء في واألجهزةالماكينات 

 أسعارولغايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد . آسيابعض دول جنوب شرق  أو تركيا أو

 .الماكينات المستوردة ومصدرها ايطاليا

 



 

 ٩

 

 )٤(جدول رقم

  المطلوبةواألجهزة واآلالتتكلفة المعدات 

 

 البند العدد دينار/ التكلفة 

 Block Makerماكينة تصنيع البالط اوتوماتيكية  ١ ٦٠,٠٠٠

 ساعة / ٢م٦٠ البالط بطاقة جوإنتاتعمل على تشكيل 

 – Square مختلفة مثل بأشكالقوالب لتشكيل البالط  ٦ ١٨,٥٠٠

Hexagon ٦( وغيرها عدد( 

 سعة األخرىل واالسمنت والمواد مخالط لمزج الر - ١٥,٠٠٠

  تحكموأجهزة لتر مزود بجهاز تلقيم وقشاط ناقل ٣٧٥

  غارفة طن مزودة بـ) ٢(رافعة شوكية بطاقة رفع  ١ ٢٠,٠٠٠

  لتر ٥٠٠سعة 

  سم٧٥ X سم ١٥٠طبالي حديدية قياس  ٢٠ ٢,٥٠٠

 تمديدات كهروميكانيكية واجور ومواد تركيب - ٤,٠٠٠

 المجموع  ١٢٠,٠٠٠

 

   والتجهيزاتاألثاث ٥ .٤
 

 تتمثل في المكاتب والكراسي والخزائن وجهـاز         مكتبية  وتجهيزات أثاث إلىيحتاج المشروع   

 .دينار) ٢,٠٠٠(حوالي بتقدر تكلفتها حاسوب وهاتف وغيرها، و

 

  السيارات ٦. ٤
 

 ١٠,٠٠٠افترض احتياج المشروع لسيارة نقل سيتم شراؤها مستعملة ، قدرت كلفتها بمبلغ 

 دينار

 

 

 

 



 

 ١٠

     القوى العاملة٧٠٤
 الشـهرية والسـنوية     واألجوراحتياجات المشروع من القوى العاملة      ) ٥(يبين الجدول رقم    

 .التي ستدفع لهم

 )٥(جدول رقم 

 )بالدينار ( واألجورالرواتب 

 

 الوظيفة العدد  الشهرياألجر  السنوياألجر

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

  ومحاسبإداري ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عامل فني ٢ ٢٠٠ ٤,٨٠٠

 عمال عاديين ٥ ١٠٠ ٦,٠٠٠

 سائق  ٢ ١٢٥ ٣,٠٠٠

 مسؤول مبيعات ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 حارس ١ ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٣  ٢٢,٨٠٠

 

 %.١١ مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة أعالهيضاف للرواتب 

 

  األوليةالمواد  ٨. ٤
 

 ومعدل تكلفة المتر ا واسعا رهاإلنتاج المستخدمة في األوليةالمواد ) ٦(يوضح الجدول رقم 

 .المربع الواحد من المواد األولية

 )٦(جدول رقم 

  الالزمةاألوليةالمواد 

 المادة دينار/ السعر  الكمية المطلوبة دينار/ لتكلفة ا

 األسوداالسمنت  طن / ٦٠  كغم٢٠ ١,٢

 رمل السيل الناعم ٣م / ٤,٥ ٣ م٠,١ ٠,٤٥

 سمسمية/ الكوارتز  ٣م / ٦ ٣ م٠,٠٤ ٠,٢٤

 واأللوانالصبغات  كغم / ٣  غم١٠٠ ٠,٣٠

 المجموع   ٢,١٩



 

 ١١

 

، وعليه فان كلفة المتر المربع الواحد %١٠ حوالي جاإلنتا عملية أثناءتبلغ نسبة الفاقد 

 تبلغ التشغيل من األولى تكاليف المواد للسنة إجمالي أنأي . دينار) ٢,٤٠٩(      تساوي

 .دينار) ١٧٣,٤٥٠(

 اخلدمات الضرورية  ٩ .٤
 

 ولإلنـارة الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشـغيل الماكينـات            

ية والماء الالزم لعملية التصنيع والتنظيف واالستعمال الشخصي والوقـود للرافعـة            االعتياد

 ).٧( كلفتها كما في الجدول رقم قدر، وت والسيارةالشوكية

 )٧(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 البند دينار/ التكلفة 

 الكهرباء ٢,٤٠٠

 المياه ٥,٠٠٠

 الوقود ٢,٠٠٠

 المجموع ٩,٤٠٠

 

  نفيذ المشروعبرنامج ت ١٠. ٤
 

 المختلفةالبناء  أعمال إلنجاز شهر، وذلك ١٢تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

 . للمشروعووصولها للموقع وتركيبها وبدء التشغيل التجاريوالتعاقد على شراء المعدات 



 

 ١٢

 

 

 

 

 

 - :  تكاليف التشغيل السنوية١ .٥
 

 .اإلنتاج من األولىتكاليف التشغيل للسنة ) ٨(يبين الجدول رقم 

 

 )٨(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل

 

 البند دينار/ التكلفة 

 األوليةالمواد  ١٧٣,٤٥٠

 واألجورالرواتب  ٢٥,٣٠٨

 اإليجارات ١٠,٠٠٠

 الخدمات الضرورية ٩,٤٠٠

 مصاريف التسويق ٥,٧٦٠

 أخرىمصاريف تشغيلية  ٥,٣٠٠

 المجموع ٢٢٩,٢١٨
 
  راس المال العامل ٢. ٥
 

 وذلك باعتماد دورة    دينار) ١٩,١٠١(مبلغ  بر احتياجات المشروع من راس المال العامل        تقد

 .إنتاجية مدتها شهر واحد

 
 
 
 
 
 
 

 الدراسة المالية.٥



 

 ١٣

  ما قبل التشغيلالتأسيس و نفقات  ٣. ٥
 

رسوم التسجيل والترخيص والتعاقد علـى المعـدات         وما قبل التشغيل     التأسيستشمل نفقات   

ئد ما قبل التشغيل وغيرها من المصاريف المتفرقة ، قدر          وكذلك تكاليف إيصال الخدمات وفوا    

 . دينار ٧,٥٠٠إجمالي هذا البند بمبلغ 

  

 تكاليف المشروع  ملخص ٤. ٥
 

 . تكاليف المشروع المقدرة حسب هذه الدراسةإجمالي) ٩(يوضح الجدول رقم 

 

 )٩(جدول رقم

 )بالدينار(  تكاليف المشروع المقدرة إجمالي

 

 البند دينار/ التكلفة 

 أعمال البناء المختلفة ٥٢,٠٠٠

  والمعدات األجهزة ١٢٠,٠٠٠

  المكتبية والتجهيزاتاألثاث ٢,٠٠٠

 سيارة نقل  ١٠,٠٠٠

  المستردةالتأمينات ٥٠٠

  الثابتةاألصول تكاليف إجمالي ١٨٤,٥٠٠

  وما قبل التشغيلالتأسيسمصاريف  ٧,٥٠٠

 راس المال العامل ١٩,١٠١

 وعالمجم ٢١١,١٠١

 

 - :وسائل التمويل   ٥٠٥

 

 إجماليمن   % ٤٧دينار ويمثل   ) ١٠٠,٠٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة       

 المشـروع   أصـحاب /  تكاليف المشروع، بينما  تغطي باقي التكاليف من مصادر صـاحب            

 . سنوات٥ولمدة % ١٠الخاصة، علماً بان فائدة القرض 

 



 

 ١٤

     الفرضيات المالية٦٠٥
 

ذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض ه

 سنوات ٥لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى 

 بالتسديد عند نهاية  المشروع يبدأ٠سنوياً% ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة 

 .فترة سماحهي رة التأسيس فتفإن السنة التشغيلية األولى وبذلك 

 سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضـيات        ٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة       

 :التالية

تم افتراض أن مشتريات المشروع بما فيها المواد األولية ومـدخالت اإلنتـاج سـتكون              -

 .نقدية

 .نقديةتم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع ستكون  -

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

  %.١٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -

 

     الخالصة٧. ٥
 إن ،حساسية المشروع يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

نوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع يحقق ربحاً صافياً للس

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

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

 دينار في السـنة األولـى       ٢٦,٦٩٢ح بين   يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراو       -

 . دينار للسنة الخامسة٤٥,٧٥٤و للتشغيل 

 تبلغ .ال بما فيهم صاحب المشروع   وعام ا موظف لثالثة عشر سيوفر المشروع فرص عمل      -

قيمة األجور والرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجتماعي            

 . دينار في السنة الخامسة٣٠,٧٦٢رتفع إلى مبلغ  دينار في السنة األولى لي٢٥,٣٠٨

فـي   % ٢٧,٩في السنة األولـى و       % ١٣,٢ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

و % ٢٢,٤السنة الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقـوق الملكيـة بـين              

٢٧,٩.%  

 . دينار١١٩,٥٨٥ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٨,٢ IRRعدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ م -



 

 ١٥

 ١,٦تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .واتسن) ٤ (تبلغ فترة االسترداد للمشروع -

 تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسب        أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

 المعايير المالية أعلى من     يبقى المشروع مجديا وتبقى    % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

 حساسـا    المشـروع يعتبـر    أن إال. الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      

 . ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك%٢٠ تكاليف التشغيل بنسبة الرتفاع
 
 
 

 

 

 حساب األرباح والخسائر)  ١

 التدفق النقدي)  ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 لمعايير الماليةملخص االستنتاجات وا)  ٤

 
 
 

 مالحق الدراسة٥.٨



الموقع المقترح
/ المناطق المؤهلة لالستخدام الصناعي

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

288,000302,400317,520333,396350,066المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

173,450182,123191,229200,790210,830تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
13,65314,33615,05215,80516,595تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
13,08013,73414,42115,14215,899تكاليف المصنع التشغيلية

200,183210,192220,702231,737243,324مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
87,81792,20896,818101,659106,742الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

3,6633,8464,0384,2404,452رواتب موظفي التسويق
7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

5,7606,0486,3506,6687,001مصاريف البيع والتسويق
240252265278292قرطاسية
00000إيجارات

10,00010,00010,00010,00010,000أيجار أرض
1,3801,4491,5211,5981,677مصاريف أخرى

29,03529,98730,98632,03533,137مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
15,87915,87915,87915,87915,879اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,5001,5001,5001,5001,500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

46,41447,36648,36549,41450,516مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
41,40344,84248,45352,24556,226الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

10,0008,3626,5604,5782,398الفائدة على القرض
31,40336,48041,89347,66653,828الربح قبل الضريبة

4,7105,4726,2847,1508,074الضريبة على األرباح
26,69231,00835,60940,51645,754األرباح الصافية

%47%49%50%51%53نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 185,013182,762180,131177,072173,535نقطة التعادل

%50%53%57%60%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

52,00025.002,080أألبنية
025.000منشآت أخرى
120,00010.0012,000معدات وأجهزة

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

010.000أخرى
15,879المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

7,50051,500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
19,10119,1010رأس المال العامل المطلوب

211,101111,101100,000إجمالي تكلفة المشروع
%47%53%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
Interlock Tiles انتاج البالط االسمنتي



الموقع المقترح
/ المناطق المؤهلة لالستخدام الصناعي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
288,000302,400317,520333,396350,066المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
288,000302,400317,520333,396350,066المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
111,101حقوق الملكية

100,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,64713,49721,97930,01237,506الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
211,101292,647315,897339,499363,408387,572مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
184,500مجموع اإلستثمارات

14,454200,183210,192220,702231,737243,324التكاليف التشغيلية المباشرة
29,03529,98730,98632,03533,137إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

7,500المصاريف التأسيسية  والخلو
4,7105,4726,2847,1508,074الضريبة

206,454243,928254,013264,532275,500286,933إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,64748,71961,88474,96787,907100,638صافي 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

4,64732,33943,86755,14766,10676,657رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
018,84221,88825,13628,60032,297توزيعات األرباح

4,64713,49721,97930,01237,50644,360صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
Interlock Tiles انتاج البالط االسمنتي



الموقع المقترح
عمان / المناطق المؤهلة لالستخدام الصناعي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,64713,49721,97930,01237,50644,360النقد

00000المدينون
14,45414,45414,45414,45414,45414,454المخزون

19,10127,95236,43344,46651,96058,814إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
52,000المباني

120,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
184,500184,500184,500184,500184,500184,500إجمالي األصول الثابتة
15,87931,75847,63763,51679,396اإلستهالك التراآمي

184,500168,621152,742136,863120,984105,104القيمة الدفترية لألصول الثابتة
7,5006,0004,5003,0001,5000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
211,101202,572193,675184,328174,444163,919مجموع 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
111,101111,101111,101111,101111,101111,101رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7,85116,97127,44439,361األرباج المجمعة
7,8519,12010,47311,91713,457الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

111,101118,952128,072138,545150,462163,919مجموع حقوق الملكية
211,101202,572193,675184,328174,444163,919مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %27.9%23.2%19.3%16.0%13.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%27.9%26.9%25.7%24.2%22.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.61.82.02.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
Interlock Tiles انتاج البالط االسمنتي



الموقع المقترح

المناطق المؤهلة لالستخدام الصناعي / عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%211,1015تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %111,1015مساهمة صاحب

%100,00012القروض

%60%47.4القرض الى التكاليف %

%15%52.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

26,69231,00835,60940,51645,754صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %15.4%14.3%13.2%12.1%10.9الربح قبل الضريبة

%27.9%23.2%19.3%16.0%13.2معدل العائد على اإلستثمار %

%27.9%26.9%25.7%24.2%22.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.61.82.02.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

185,013182,762180,131177,072173,535نقطة 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 62,007-119,585104,90490,22261,5903,59528,789صافي القيمة الحالية

IRR 3.5%15.9%12.5%20.4%22.4%25.1%28.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.41.41.31.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

179,703

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

19.9%
25.4%

1.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

Interlock Tiles انتاج البالط االسمنتي

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

35,916

13.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.2%معدل العائد الداخلي
NPV119,585صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.1%معدل العائد الداخلي
NPV104,904صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV90,222صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV61,590صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR12.5%معدل العائد الداخلي
NPV3,595صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.9%معدل العائد الداخلي
NPV28,789صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.5%معدل العائد الداخلي
NPV-62,007صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0206,4540-206,454

14,64758,78254,135

291362,22161,308

395965,83264,873

41,00769,62468,617
51,057246,108245,051

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0227,1000-227,100

14,64758,78254,135

291362,22161,308

395965,83264,873

41,00769,62468,617
51,057256,619255,561

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0247,7450-247,745

14,64758,78254,135

291362,22161,308

395965,83264,873

41,00769,62468,617
51,057267,129266,072



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0206,4540-206,454

14,64744,38239,735

291347,10146,188

395949,95648,997

41,00752,95451,947
51,057226,387225,329

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0206,4540-206,454

14,64729,98225,335

291331,98131,068

395934,08033,121

41,00736,28435,277
51,057206,666205,608

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0207,9000-207,900

15,11235,86030,748

21,00538,20337,198

31,05540,66339,608

41,10843,24742,139
51,163220,766219,603

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0209,3450-209,345

15,57712,9387,362

21,09614,18513,089

31,15115,49514,344

41,20816,86915,661
51,269195,424194,155




