
 
 
 
 
 

 أولية  جدوىدراسة 
 خدمة تنظيف زجاج البنايات مشروعل

العاصمة: المنطقة  
 كز تعزيز اإل�تاجيةامر

٢١/١٢/٢٠٠٣ 
 

 

 

 ٢٠٠٣-٣٢٧-FS:الرقم



 
 
 

 

 
 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء ٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٦١٠٥٦٣/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

 ٢١٣٢٥٥٨/٠٣ معـان ٤٧٨٥١٣٠/٠٦ اليرموك ٧٢٥٤٤٤١/٠٢ اربــد

 ٢٣٥٤١٦١/٠٣ الكـرك ٥٨٢٥٥٠٣/٠٦ وادي السير ٦٣٤٠٢٣٣/٠٢ شجــر

 ٢٣٠٢٣٣٣/٠٣ غـور الصافـي ٣٥٧٣٥٤٤/٠٥ ديـر عــال ٧٣٨٥٦١٦/٠٢ الرمثـا

االزرق 

 الشمالـي
 ٣٢٥٢١٤٧/٠٥ مادبا ٣٥٥٩٠١٤/٠٥ السلــط ٣٨٣٤١٨٨/٠٥

دير ابي 

 سعيد
 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عين الباشا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢

  عمان- الطابق الخامس- عمارة الرياض سنتر- جبل عمان الدوار الثالث٤٦٤٧٦٦٤/٠٦:  فاكس٤٦٤٨٠٨٨/٠٦: اإلدارة العامة 

jo.omc.jordan-admin@epc.Csu 

 

 
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(دراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه ال 

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

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

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

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢ موقع المشروع المقترح 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف الخدمة

  ٢. ٣ الطلب وحصة المشروع والطاقة الخدمية

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ رادات المتوقعةأجور الخدمة واإلي

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

وصف الخدمة وتكلفة المعدات والتجهيزات واألثاث ووسائط النقل ٣. ٤   

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المستلزمات والخدمات الضرورية

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 ٠٥ 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 واألسس والفرضيات

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  

 

 

 

 

 



 
 
 

١ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

  تنظيف زجاج البناياتخدمة اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

تنظيف الزجاج الخارجي للبنايات العالية  المشروعخدمات

 أشخاص ٦ األيدي العاملة

 دينار ٢٢,٧٥٠ ياالستثمار الكل

 % ٢١,٠ معدل العائد الداخلي

 دينار ٦,٦٣١ صافي القيمة الحالي

  ١,٣ية لاليرادات على االستثمارتالقيمة الحال

 سنوات ٤ االستردادفترة 

 

 
                                 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  تنظيف زجاج البناياتخدمةعمشرو



 
 
 

٢ 

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

شهد األردن خالل السنوات الماضية تطوراً عمرانياً كبيراً شمل مختلف أنواع األبنية التجارية والسكنية، 

 المكاتب أبنيةرية من المشاهد المألوفة في العاصمة ومنها وأصبحت المباني العالية خاصة التجا

 .والفنادق الكبرى والبنوك ومراكز التسوق ومباني الخدمات المختلفة

 

تمثل النوافذ الزجاجية نسبة كبيرة من مساحة واجهات المباني المرتفعة مما يجعل الحفاظ على نظافتها 

 .عامل أساسي في المنظر الجمالي لها

 

 النوافذ الزجاجية من الداخل سهل، أما تنظيفها من الخارج وهذا الجانب هو األكثر عرضة إن تنظيف

 . تنظيفه في المباني العالية يتطلب وسائل خاصة واجراءات سالمة مشددةن فإ،للغبار واألتربة

 

ل قطاع وفي الدول الغربية، حيث ظهرت البنايات المرتفعة بداية، فإن تنظيف نوافذ هذه المباني كان أو

 .ينشأ في مجال صناعة التنظيف وذلك منذ بدايات القرن العشرين

 

 حيث ظهرت العديد من شركات التنظيف التي تقدم خدماتها للمنازل والمؤسسات فإن في األردنأما 

 اتشركعدد محدود من  فان هنالكالجانب الخاص بتنظيف النوافذ هو المتعلق بالبنايات التقليدية، 

، متلك المعدات والتجهيزات المستخدمة في تنظيف واجهات المباني الزجاجية المرتفعة التنظيف التي ت

 . متخصص في هذا المجالمشروعوبالتالي فهنالك حاجة لوجود 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

ات تنظيف الواجهات الزجاجية للمباني خدمتقديم يهدف المشروع المقترح لتأسيس مركز متخصص في 

 . ، وذلك لخدمة العدد الكبير من هذه المباني والتي يتزايد انتشارها أيضاً في المملكة)مغلقة(تفعة المر

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

  ٠ذات الواجهات الزجاجية هنالك عدد كبير من األبنية المرتفعة  .١

كا وأن . فغير مزودة بالتجهيزات واألدوات الالزمة لعملية التنظي الكثير من هذه المباني أن .٢

 . لكل بناية بحد ذاتها يعتبر غير مجدتوفير تلك التجهيزات والمعدات

 .ةالزجاجية المرتفع المباني واجهاتدم وجود مؤسسة متخصصة في مجال تنظيف ع .٣

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٤

 . تحسين الحالة االقتصادية لصاحب المشروع .٥

 

 

 حموقع المشروع المقتر ٣. ٢

 

يتركز معظم النشاط العمراني في العاصمة حيث يوجد أكبر عدد من المباني العالية بمختلف انواعها 

 .وبالتالي فإن محافظة العاصمة تعتبر الموقع المناسب إلقامة هذا المشروع

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٤ 

 

 

 الخدمةوصف  ١٠٣

 

 في المباني المرتفعة التي  الزجاجية من الخارجالواجهاتسيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمة تنظيف 

يتطلب تنظيفها استعمال اجهزة خاصة كالرافعات وغيرها مع مراعاة عوامل السالمة واألمن الضروريين 

 .لمثل هذا النوع من العمل

 

 الطلب وحصة المشروع والطاقة الخدمية ٢. ٣

 

 أو سيكون الطلب على خدمات المشروع من الجهات المالكة :الطلب على خدمات المشروع .١

 تشملالمستخدمة للمباني العالية والتي يمثل الزجاج نسبة مرتفعة من مساحة واجهاتها و

 :هذه المباني على سبيل المثال

 

 ٠المباني واألبراج المخصصة للمكاتب اإلدارية المختلفة 

 ٠الفنادق الممتازة وملحقاتها 

 ٠المباني الخاصة بمؤسسات محددة كالبنوك والشركات الكبرى 

 ٠اتالمستشفي 

 ٠مراكز التسوق الكبرى 
 

وخالل السنوات الماضية ازداد عدد ومساحة األبنية التجارية التي تم انشاءها في مدينة عمان كما 

 ).١(يوضح الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 )١(جدول رقم 

 نشاط البناء لألغراض غير السكنية في عمان

 )٢ألف م(المساحة  عدد الرخص السنة

٨٥٨ ١,١٨١ ١٩٩٤ 

٧٧٨ ١,٠٦٤ ١٩٩٥ 

٧٧٧ ٨٩٤ ١٩٩٦ 

٦٠٩ ٧٨١ ١٩٩٧ 

٤٣٥ ٧٠٨ ١٩٩٨ 

٣٥٦ ٥٢٩ ١٩٩٩ 

٥٤٧ ٧٨٥ ٢٠٠٠ 

٥٦٤ ٨٨٣ ٢٠٠١ 

٩٢٦ ١,٠٥٨ ٢٠٠٢ 

 ٥,٨٥٠ ٧,٧٨١ المجموع

 التي تم انشاؤها في العاصمة السكنيةويتبين من الجدول المذكور ان اجمالي مساحات األبنية غير 

 رخصة ٧٧٨١لف متر مربع موزعة على  أ٥٨٥٠ هو حوالي ٢٠٠٢ – ١٩٩٤خالل السنوات 

 .ة الواحدللرخصة ٢ م٧٥٢بناء أي بمعدل 

 

 مرتفعة لمبانياألبنية المنشأة خالل السنوات المذكورة هي مساحة فقط من % ٢٠ أنوبافتراض 

 معدل أنوبما  .ألف متر مربع ١,١٧٠جوانبها فهذا يعادل  مساحة  من النسبة الكبيرةيمثل الزجاج 

من مساحة البناء وذلك لألبنية التي مساحة الطابق الواحد فيها % ٤٥نحو ت يعادل مساحة الواجها

يساوي لهذه الغاية  قصودة، فإن مجموع مساحة الواجهات الم٢ م١٠٠٠ – ٥٠٠بين يتراوح 

 . ألف متر مربع ٥٢٧حوالي 

 

جمالي  من ا%٧٥ الزجاجية في المباني المذكورة ال تقل عن الواجهات اجمالي مساحة وبما أن

 مساحة النوافذ الزجاجية المقصودة بخدمة التنظيف تعادل مجموعفإن  ،الواجهات الكليةمساحة 

 لديهم وحدات تنظيف المرتفعةمن مالكي األبنية % ٢٥وبافتراض ان .  ألف متر مربع٣٩٥حوالي 

 الواجهات ألف متر مربع من ٢٩٦سيكون نحو ) ٢٠٠٢عام (خاصة بهم، فإن حجم الطلب الحالي 



 
 
 

٦ 

 فإن حجم الطلب ، أشهر٣ ان التنظيف سيكون مرة واحدة كل بتقديرالزجاجية المطلوب تنظيفها، و

 . ألف متر مربع ١,١٨٤الحالي يساوي تنظيف 
 

 الطلب المتوقع .٢

 

شهد قطاع البناء في األردن نمواً كبيراً خاصة في مجال األبنية التجارية الكبيرة والفنادق وعليه فإن 

 .يعتبر معقوالً% ٥ في الطلب على خدمات المشروع بنسبة تقدير معدل الزيادة

 

 .٢٠٠٩الطلب المتوقع لغاية عام ) ٢(ويوضح الجدول رقم 

 

 )٢(جدول رقم 

 الطلب المتوقع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ١,٦٦٦ ١,٥٨٧ ١,٥١١ ١,٤٣٩ ١,٣٧١ ١,٣٠٥ ألف متر مربع
 

 الطاقة الخدمية المقترحة .٣

 

 األبنية واجهاتين اإلعتبار عدم وجود مركز أو مؤسسة متخصصة في مجال تنظيف مع األخذ بع

 ألف متر مربع من الواجهات الزجاجية ١٥٠ فإن الطاقة الخدمية المقترحة للمشروع هي ،المرتفعة

وسيبدأ المشروع خدماته في السنة ٠ ٢٠٠٥من حجم الطلب المقدر عام % ١١سنوياً وهي تمثل نحو 

% ٥من الطاقة الخدمية على أن تزيد سنوياً بنسبة %) ٦٧( ألف متر مربع سنوياً ١٠٠األولى بواقع 

 )٣(وذلك خالل السنوات التشغيلية الخمسة األولى، كما يتبين من الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٧ 

 )٣(جدول رقم 

 الزيادة السنوية في خدمات المشروع

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٩٨ ٨٩ ٨١ ٧٤ ٦٧ %الطاقة الخدمية 

 ١٤٦ ١٣٣ ١٢١ ١١٠ ١٠٠ الف متر مربع

 
 
 المنافسة والتسويق ٣ .٣

 

 فإن المنافسة  ،نظراً لعدم وجود شركة متخصصة في مجال تنظيف الواجهات الزجاجية للمباني المرتفعة

العامة التي تمتلك معدات وتجهيزات خاصة بهذه شركات خدمات التنظيف عدد محدود من ستأتي من 

 المشروع تسويق خدماته بشكل جيد وهذا يعتمد اساساً على نشاط العالقات العامة دارةإوعلى  ٠الخدمة

 . أو مشغلي المباني المرتفعةبمالكيواإلتصال المباشر 

 

 أجور الخدمة واإليرادات المتوقعة ٤. ٣

 

 جورأ، فإن تقدير تقديم الخدمة بشكل مستقل ، أي من شركات تقدم هذه الخدمة ال غيرنظراً لعدم 

 دينار لتنظيف واجهات مؤسسة ٥٥حوالي  ما يعادل أي، متر مربع/  دينار ٠,٢٥الخدمة المقترح وهو 

اإليرادات المتوقعة ) ٤(ويوضح الجدول رقم .  وهو أجر معقول لهذه الخدمة المميزة٢ م٥٠٠مساحتها 

 في السنة األولى للمشروع

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٢٥,٠٠٠ ١٠٠ ألف متر مربع

 

 

 



 
 
 

٨ 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

 .خدماتهتتركز الفئات المستهدفة من الموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث 
 

 البناء  ٢٠٤

 

 باإلضافة الى مستودع بنفس المساحة لحفظ المعدات، ٢ م٤٠مكتب صغير بمساحة لمشروع ايلزم   

هذا وحيث أن المشروع خدمي ال يتطلب تواجده في منطقة .  دينار بالسنة٢,٠٠٠ة إجمالية باجر

  .   تجارية من الدرجة األولى، وعليه فان تقدير اإليجار يعتبر مناسبا

 

  والتجهيزات واألثاث ووسائط النقلوتكلفة المعدات وصف الخدمة ٣٠٤
 

  وصف الخدمة٠١

 

عن  وذلك ة تنظيف زجاج البنايات العالية من الخارجدمسيقوم المشروع المقترح بتوفير خ

 .متخصصطريق فريق 

 

 المعدات التجهيزات  تكلفة ٠٢
 

المعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب التجهيزات واحتياجات المشروع من  ) ٥( يبين جدول رقم 

 :والتشغيل

 

 

 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

٩ 

 )٥(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 دينار العدد البند

 ٦,٠٠٠ ٣ نظام الرافعة والصندوق 

 ٢,٠٠٠ - حبال ومستلزمات سالمة

 ١,٠٠٠ - عدد متنوعة

 ٩,٠٠٠ - المجموع

 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٣

 .دينار ١,٠٠٠تقدر كلفتها بنحو  كمبيوتر جهاز ا بما فيهيحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية

 

 وسائط النقل ٠٤

 . دينار١٠,٠٠٠ وتقدر كلفتها بنحو رة نقل متوسطةلسيايلزم للمشروع 
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٥(يبين جدول رقم 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد وظيفةال

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ سكرتيرة

 ٦,٠٠٠ ١٢٥ ٤ عمال 

 ١٠,٢٠٠  ٦ المجموع

 %.١١ويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها 

 

 



 
 
 

١٠ 

 الضرورية والخدمات المستلزمات ٥٠٤

 

 وقد قدرت  وغيرها والمستهلكاتمن مواد تنظيف من المستلزمات العديد يفالتنظيستهلك في عمليات 

 . دينار١٥٠٠تكلفتها السنوية بواقع 

. التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة األولىالضروريةالخدمات ) ٦(م يوضح الجدول رق  

 )٦(جدول رقم 

 السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات المستلزمات و

 

 البند دينار/ التكلفة الشهرية  دينار/  الشهرية التكلفة

 ءالكهربا ٢٥ ٣٠٠

 المياه ٥ ٦٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٣٠ ١,٥٦٠

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 

 . شهور٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

١١ 

 

  

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٧(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار/ الكلفة 

 المعدات واآلالت ٩,٠٠٠

 أثاث ١,٠٠٠

 وسائط نقل ١٠,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ٢٠,١٠٠

 

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 

وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة دينار  ١,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .  ومصاريف متفرقة اخرىالمهن والتعاقد على المعدات 

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

دورة  دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أساس ١,٦٥٠  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 .ةتكاليف التشغيل في هذه السن) ٨( يبين الجدول رقم ٠ لمدة شهرتشغيلية

 

 الدراسة المالية-٥



 
 
 

١٢ 

 

 )٨(دول رقم ج

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار/ الكلفة 
 

 البند

 رواتب وأجور  ١١,٣٢٢

 مستلزمات تنظيف ١,٥٠٠

 إيجارات ٢,٠٠٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

 الضروريةالخدمات  ١,٥٦٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٢,٨٢٠

 المجموع ١٩,٨٠٢

 

 تكاليف المشروع ملخص    ٤٠٥
 

 )٩(جدول رقم 

  تكاليف المشروعلخصم

 دينار/ الكلفة 
 البنــــــد

٢٠,١٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١,٠٠٠

 رأس المال العامل ١,٦٥٠

 إجمالي تكاليف المشروع ٢٢,٧٥٠
 
 
 

 

 



 
 
 

١٣ 

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥٠٥

 

رة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفت

 دينار، يسدد على ١٠,٠٠٠التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

يبدأ التسديد عند نهاية السنة %. ١٠خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر . ترة سماحالتشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي ف

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤٤تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

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

 -:الفرضيات التاليةالمشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس و

 

 .تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

 .تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  ضريبة الدخلاحتسبت 

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى ر التدفقات النقدية تشي كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :يلي

 

 

 



 
 
 

١٤ 

 دينار و ١,٠٨٧للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى  -

 .دينار في السنة الخامسة ٢,٨٢٠

تبلغ قيمة الرواتب .  بما فيهم صاحب المشروع عمال وموظفينلستةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في ١١,٣٢٢واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة١٣,٧٦١ إلى السنة األولى ترتفع

 السنة الخامسة %٢٢,١في السنة األولى و  % ٥,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٢٢,١و %    ٨,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 . دينار٦,٦٣١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢١,٠د الداخلي للمشروع يبلغ معدل العائ -

 ١,٣تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

ة أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالي % ٢٠و% ١٠

  أو انخفاض أسعار البيعزيادة تكاليف التشغيللحالة جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

 .وينبغي مراعاة ذلك% ١٠بنسبة 
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 اليةملخص االستنتاجات والمعايير الم )٤

 

 المالحق المالية٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

25,00026,25027,56328,94130,388المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,5001,5751,6541,7361,823تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,6606,9937,3437,7108,095تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,1803,3393,5063,6813,865تكاليف المصنع التشغيلية

11,34011,90712,50213,12713,784مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,66014,34315,06015,81316,604الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
1,0801,1341,1911,2501,313مصاريف أخرى

8,4628,7859,1249,4819,855مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,5492,5492,5492,5492,549اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,21111,53411,87412,23012,604مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
2,4492,8093,1873,5834,000الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,000836656458240الفائدة على القرض
1,4491,9732,5313,1263,760الربح قبل الضريبة

362493633781940الضريبة على األرباح
1,0871,4791,8982,3442,820األرباح الصافية

%76%77%79%80%82نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
22,34822,64022,93123,22023,506نقطة التعادل (بالدينار)

%77%80%83%86%89نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
9,00010.00900معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,549المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,6501,6500رأس المال العامل المطلوب

22,75012,75010,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
تنظيف زجاج بنايات



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
25,00026,25027,56328,94130,388المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
25,00026,25027,56328,94130,388المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,750حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,5252,6363,5844,3514,920الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
22,75026,52528,88631,14633,29235,308مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
20,100مجموع اإلستثمارات

12511,34011,90712,50213,12713,784التكاليف التشغيلية المباشرة
8,4628,7859,1249,4819,855إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,000836656458240الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
362493633781940الضريبة

21,22521,16422,02122,91523,84724,818إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,5255,3616,8658,2319,44410,489صافي 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

1,5253,7235,0636,2497,2648,091رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0871,4791,8982,3442,820توزيعات األرباح

1,5252,6363,5844,3514,9205,271صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
تنظيف زجاج بنايات



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,5252,6363,5844,3514,9205,271النقد

00000المدينون
125125125125125125المخزون

1,6502,7613,7094,4765,0455,396إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

9,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
20,10020,10020,10020,10020,10020,100إجمالي األصول الثابتة
2,5495,0987,64810,19712,746اإلستهالك التراآمي

20,10017,55115,00212,4529,9037,354القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
22,75021,11219,31017,32815,14812,750مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
163818021982218023980اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

163818021982218023980مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

836265604578239800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
836265604578239800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,75012,75012,75012,75012,75012,750رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,75012,75012,75012,75012,75012,750مجموع حقوق الملكية
22,75021,11219,31017,32815,14812,750مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.1%15.5%11.0%7.7%5.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.1%18.4%14.9%11.6%8.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.51.92.12.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
تنظيف زجاج بنايات



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%22,7505تكاليف المشروع

%12,7505مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%10,00012القروض

%75%44.0القرض الى التكاليف %

%25%56.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,0871,4791,8982,3442,820صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.4%10.8%9.2%7.5%5.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%22.1%15.5%11.0%7.7%5.1معدل العائد على اإلستثمار %

%22.1%18.4%14.9%11.6%8.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.51.92.12.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.40.20.0الديون

22,34822,64022,93123,22023,506نقطة 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 8,956-1,163-3,519-6,6314,9253,2201,556صافي القيمة الحالية

IRR 0.4-%10.4%7.1%14.1%15.7%18.2%21.0معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.80.90.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,926
9.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

22,929

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

12.3%

15.1%
1.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تنظيف زجاج بنايات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR21.0%معدل العائد الداخلي
NPV6,631صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV4,925صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.7%معدل العائد الداخلي
NPV3,220صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.1%معدل العائد الداخلي
NPV1,556صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.1%معدل العائد الداخلي
NPV-3,519صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR10.4%معدل العائد الداخلي
NPV-1,163صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-0.4%معدل العائد الداخلي
NPV-8,956صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2250-21,225

11,5255,1983,673

2745,5585,484

3785,9365,858

4826,3336,251
58621,34421,258

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,3480-23,348

11,5255,1983,673

2745,5585,484

3785,9365,858

4826,3336,251
58622,08021,994

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4700-25,470

11,5255,1983,673

2745,5585,484

3785,9365,858

4826,3336,251
58622,81522,729



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2250-21,225

11,5253,9482,423

2744,2454,171

3784,5584,480

4824,8864,804
58619,56119,475

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2250-21,225

11,5252,6981,173

2742,9332,859

3783,1803,102

4823,4393,357
58617,77817,693

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2380-21,238

11,6783,2181,540

2823,4893,407

3863,7733,687

4904,0723,982
59419,17719,083

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,2500-21,250

11,8301,238-593

2891,4191,330

3931,6101,517

4981,8111,713
510317,01116,908


