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

لب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغ      ) 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

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

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

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

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 

 
 المحتويات  

    ملخص المشروع٠١

    المقدمة٠٢

 وصف المشروع  ١-٢ 

 مبررات المشروع ٢-٢ 

 الموقع العام للمشروع ٣-٢ 

    دراسة السوق٠٣

 وصف المنتج  ١-٣ 

 الطلب الحالي  ٢-٣ 

 الطلب المتوقع  ٣-٣ 

 حصة المشوع من السوق والطاقة االنتاجية  ٤-٣ 

 المنافسة والتسويق واسعار البيع  ٥-٣ 

 االيرادات المتوقعة  ٦-٣ 

    الدراسة الفنية٠٤

 موقع المشروع  ١-٤ 

 البناء  ٢-٤ 

  التصنيع ةعملي ٣-٤ 

 المعدات واالالت  ٤-٤ 

 االثاث والتجهيزات  ٥-٤ 

 السيارت  ٦-٤ 

 القوى العاملة  ٧-٤ 

 المواد االولية والتغليف  ٨-٤ 

 الخدمات الضرورية  ٩-٤ 

 برنامج تنفيذ المشروع  ١٠-٤ 

   المالية الدراسة ٠٥

 تكاليف التشغيل السنوية  ١-٥ 

 رأس المال العامل  ٢-٥ 

 نفقات ما قبل التشغيل  ٣-٥ 

 تكاليف المشروع  ٤-٥ 

 وسائل التمويل ٥-٥ 

 الفرضيات المالية  ٦-٥ 

 الخالصة  ٧-٥ 

   المالحق المالية . ٦
 



 
 

  ١

 
 
 
 
 

 

 

 انتاج محايات مطاطية 
 

 

 ملخص المشروع - ١

 انتاج محايات مطاطية وعاسم المشر

 عام موقع المشروع

 محايات مطاطية منتجات المشروع

اشخاص١٠األيدي العاملة

 دينار ٥٢٠١٢ياالستثمار الكل

 دينار ١٦٠٢٦ NPVصافي القيمة الحالية 

 % %٢٠,٩ IRRمعدل العائد الداخلي 

 ١,٣ B/Cالقيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات 

  سنوات٥ Pay Back Periodسترداد فترة اإل
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 وع وصف المشر ١. ٢

 

مع االنتشار الواسع والكبير للمدارس والكليـات والجامعـات وازديـاد التطـور التعليمـي               

 ازداد االهتمام بتوفير المستلزمات األساسية للعملية التعليمية فى مختلف المراحل           ،والثقافي

لمحاية المطاطية من اهم هذه المستلزمات خاصة فى المراحل التعليميـة            وتعتبر ا  ،الدراسية

 . األساسية 

ومع تطور الصناعة اتخذت المحاية المطاطية أشكاال متعدده لتصبح متوفرة فـى األسـواق              

ان المحايه هي جزء أساسي من مستلزمات طلبـة         . بأشكال والوان وأحجام عديده ومختلفة    

فضال عن قطاع واسع  من طالب الجامعات والكليات         , تعليمية  المدارس لمختلف المراحل ال   

الخ  ال   ....... و موظفى الشركات  حتى أنه يمكن القول أن  أى منزل أو شركه أو مصنع                   

 .يخلو من وجود المحايةفيه 
  

 انتاج المحاية المطاطية بالشكل والحجـم  البسـيط االساسـى            يهدف المشروع المقترح إلى   

ة ليس  انو، خاصة   ويقوم المشروع بتوفير المحاية للمواطن بسعر مناسب        . ,المتعارف علية 

ك استيراد كامل  لها من الخارج، مع مالحظـة أن           هناال زال    و لمنتجالهذا   إنتاج محلى    هناك

 فرصة جيده للتصدير إلى األسواق الخارجية       صناعة القرطاسية المدرسية  فى االردن لديها      

 . على جودة المنتجمع مراعاة أن التصدير يعتمد
 

 مبررات المشروع  ٢. ٢
 

 . من المواطنين جدا من قبل قطاعات واسعة ومتزايد على المحاية هنالك طلب قائم . ١

وجـد مصـانع    تال زال األردن يستورد كميات كبيرة من أنواع مختلفة من المحايات وال              . ٢

انتاج هذا النـوع    تقوم بانتاجها فى األردن ، وبالتالي هنالك حاجة النشاء مصانع تقوم ب           

 .لتغطية احتياجات الطلب المتزايده 

 .المجاورة إمكانية التصدير لألسواق الخارجية متاحة بشكل جيد و خاصة األسواق  . ٣

 . وتوفير فرص عمل جديده خلق فرص استثمارية . ٤

 .  تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع . ٥

المقدمة .٢



 
 

  ٣

 

 الموقع العام للمشروع   ٣. ٢
 

 االعتبار االستفاده   ن بعين ثل هذه المشاريع ، اخذي    مناسبة القامه م  إن معظم مناطق المملكة     

من حوافز التصدير التي توفرها المدن الصناعية والمناطق المؤهلة أو التي يوفرها قانون             

 .تشجيع االستثمار

 

 

 

 

 وصف المنتج  ١. ٣

 

سي وبحجـم   بالشكل البسيط األسا  ,  المحايات بحجمين اثنين   بإنتاج سيقوم المشروع المقترح  

اضافى اكبروتتكون المحايه من الجسم المطاطى ويمكن طباعة او الصاق االسـم التجـاري              

 .عليها

 

 الطلب الحالي  ٢. ٣
 

, أكبر مسـتهلك للمحايـات      ) اصة فى المراحل التعليمية األساسية      خو(يعتبر قطاع الطلبة    

كومية وخاصـة   توزيع الطلبة فى مختلف مدارس المملكه  من ح        ) ١(ويوضح الجدول رقم    

 .٢٠٠١/٢٠٠٢حسب المراحل الدراسية وذلك للعام الدراسي 

 )١(جدول رقم 

 توزيع الطلبه حسب المرحله الدراسية فى المملكه

 ٢٠٠١/٢٠٠٢لعام 

  

 )باأللف (عدد الطالب  المرحله التعليمية

 ١١٩٠,٦ األساسية 

 ١٧٩,٣ الثانوية 

 ٢٩,٢ كليات المجتمع 

 ١٣٥,١ درجه أولى جامعية 

 ١٥٣٤,٢ المجموع 

  دراسة السوق٠٣



 
 

  ٤

 

بق يتبين أن اجمالى عدد الطلبة فى مختلف المراحل الدراسية هو حوالى            ا من الجدول الس  

 مليون  ٥,٣والبالغ  ٢٠٠٢من سكان المملكه لعام     % ٢٩ مليون طالب يشكلون حوالى      ١,٥

من باقي السكان ممن ليسوا على مقاعد الدراسـة يسـتخدمون        % ١وبافتراض أن     ة  منس

 .  مليون مستهلك ١,٦ أيضا فان عدد مستخدمى المحايه يصل الى حوالى المحايه

 

يقومون بشراء محايتين اثنتين خالل كل      ) المرحله األساسية   (بافتراض أن طالب المدارس     

عام دراسي وأن طلبة المرحلة الثانوية وكليات المجتمع والجامعات يقومون بشراء محايه            

محايه واحده كل سنتيين فان حجم االستهالك المقدر لعام         واحده سنويا والبقيه تقوم بشراء      

/  غـم  ١٠طن بمعدل وزن  ٢٧,٥ وتعادل مليون محاية سنويا  ) ٢،٧٥( هو حوالى    ٢٠٠٢

 .محاية

 

 من ناحيه أخرى تظهر بيانات دائرة االحصاءات العامة ضمن بند التعرفة الجمركيه رقم 

-١٩٩٩هذا البنـد للسـنوات       قيمة وكمية المستوردات والصادرات من       ٤٠١٦٩٢٠٠٠

٢٠٠٢ .  
 

 ٢جدول رقم 

 الموشرات االحصائية السنوية

 طن:الف دينار                كمية: قيمة

 المستوردات
 

 الصادرات
 

 الميزان التجاري اعادة التصدير
 السنة

 طن كمية قيمة كمية قيمة كمية قيمة

١٣,١ ١,٤ ٢,٢ ٠ ٠ ٠١٤,٥,.١٨ ١٩٩٩ 

٢٢,٧ ١,٣ ١,٠ ٠ ٠ ٢٤,٠ ٢٠,٨ ٢٠٠٠ 

٢٦,٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٢٦,٥ ٢٧,٦ ٢٠٠١ 

٥٠,٣ ٠ ٠ ٠ ٠ ٥٠,٣ ٤٦,١ ٢٠٠٢ 

 ٢٨,١٥       المعدل

 



 
 

  ٥

 الطلب المتوقع ٣. ٣

 
الزيادة فى عدد السكان والطلبة وانتشـار   بحكم  سنويا على المحايات  يزداد الطلب المتوقع  

% ٢,٨انى فـى االردن     وحيث يبلغ معدل النمو السـك     . التعليم لمختلف المراحل الدراسية     

 ،وعليـه فـان     يعتبر معقوال    % ٣سنويا فان تقدير زيادة الطلب  على هذا المنتج بنسبة           

 القادمة هو كما مبين فـي الجـدول         خمسه خالل السنوات ال    على المحايات  الطلب المتوقع 

 -:التالي

           

 )٣(جدول رقم 

 ٢٠٠٨– ٢٠٠٤الطلب المتوقع للسنوات 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنه

 ٣٢٨٠ ٣١٩٠ ٣١٠٠ ٣٠٠٠ ٢٩٢٠ الف/محاية

 ٣٢,٨ ٣١,٩ ٣١ ٣٠ ٢٩,٢ طن/محاية

 

 حصة المشروع من السوق والطاقه االنتاجيه ٤. ٣
 

عـدا  مليون محاية ،    ) ٣,٢٨( نحو   ٢٠٠٨ على المحايات  عام      يتوقع أن يبلغ حجم الطلب    

) ٢(بنتاجيـه المقترحـة للمشـروع       عن امكانيه التصدير للخارج وقد تم تقدير الطاقة اال        

 .السنة/ يوم عمل ٣٠٠ اساس وردية عمل واحدة في اليوم علىمليون محاية سنويا 

 

 . ٢٠٠٤من حجم السوق المحلي في عام ) %٦٨(طاقه المشروع القصوى تشكل 

 

 مـن الطاقـه     % ٦٠ تدرج الطاقة االنتاجيه سنويا حيـث تكـون          )٤(يوضح الجدول رقم    

  %.٥في السنه األولى وتزداد سنويا بمعدل ميه االنتاجيه التصمي

 

 

 

 



 
 

  ٦

 )٤(جدول رقم 

 الخمسة االولى من عمر المشروعتدرج الطاقة االنتاجيه للسنوات التشغيليه 

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنه

 ١٤٦٠ ١٣٩٠ ١٣٢٠ ١٢٦٠ ١٢٠٠ ) محايهألف(اإلنتاج 

 %٧٣ %٧٠ %٦٦ %٦٣ %٦٠ مستغلةنسبة الطاقة ال

 %٤٥ %٤٤ %٤٣ %٤٢ %٤١ ة المتوقعة من السوقالنسب

   

 المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣
 

 المحايـات مـن     يتم استيراد   ،  فقط تأتي المنافسة المتوقعة للمشروع من اإلنتاج المستورد      

مصادر عديده أهمها ماليزيا و الصين الشعبية والواليـات المتحـده االمريكيـه واليابـان               

 .وفرنساوألمانيا 

 

من حيث التسويق فيجب التركز على جودة المنتج والمنافسة باألسعار وذلك بتوفير هامش             

 ، ويمكـن االسـتفادة مـن        لتجار الجمله وأصحاب المحالت التجارية والمكتبات     ربح جيد   

اضافه إلى التسويق المباشر بالجملة لبعض     ) المدنية والعسكرية (المؤسستين االستهالكيتين   

 .التجار

 فلـس  ) ٢٥( ما بين   ) أسعار المستهلك   (المحايات فى السوق المحلى     أسعار بيع   تتفاوت  

 . لبعض األصناف ذات مستوى الجوده العالي فلس) ٧٥٠(للنوع البسيط األساسي  وحتى 

 

 جيد لتجار الجملة    يهدف إلى توفير هامش ربح    وألغراض المنافسة فان سعر البيع المقترح       

هو  غم  ١٠بمعدل وزن   للمحايه  ليه فان سعر البيع المقترح       لبائع المفرق ،وع   والموزعين و 

 . سيكون مناسبا   فلس٤٠

 

 اإليرادات المتوقعة ٦. ٣

 
ـ           )٥ (يوضح الجدول رقم    ى اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع والتي تـم تقـديرها عل

 . نسبة استغالل الطاقة االنتاجيه وأساس سعر البيع المقترح 



 
 

  ٧

 

 )٥(جدول رقم 

 ات السنوية المتوقعةاإليراد

 

 السنه
 كميات اإلنتاج

 )ف محايهأل(

 اإليرادات

 )ألف دينار(

 نسبة الطاقة

  %المستغلة

 ٦٠ ٤٨,٠ ١٢٠٠ األولى

 ٦٣ ٥٠,٤ ١٢٦٠ الثانية

 ٦٦ ٥٢,٨ ١٣٢٠ الثالثة

 ٧٠ ٥٥,٦ ١٣٩٠ الرابعة

 ٧٣ ٥٨,٤ ١٤٦٠ الخامسة

 

 

 

 

  موقع المشروع  ١. ٤
 

تجمعات /يقترح إقامة المشروع في أي من مدن المملكة ال سيما تلك التي يتواجد فيها مدن                

 .حيث تتوفر فيها الخدمات الضرورية الالزمة و األيدي العاملة صناعية 

 

 البناء  ٢. ٤

 

توزيـع المسـاحات    ) ٦(ويبين الجدول رقم    . متر مربع  ٣٠٠تقدر احتياجات المشروع ب     

 .المطلوبة 

 

 

 

 فنيةلالدراسة ا.٤



 
 

  ٨

 )٦(رقم جدول 

 المساحات الالزمة للمشروع

 متر مربع البند

 ١٣٠  صالة انتاج 

 ٩٠ مستودع مواد أوليه 

 ٤٠  مستودع مواد جاهزه

 ٤٠ مكتب وخدمات ومختبر

 ٣٠٠ المجموع 

 

هـذا  .  دينار   ٣٦٠٠ سنوي   يجارإ افترض استئجار مبني ضمن المناطق المشار إليها ببدل       

 . دنيار١٥٠٠الي بناء حوالوتقدر كلفة تعديالت 

 

  عملية التصنيع  ٣. ٤
 
 . كغم لكل طبخة٢٨٠ بمعدل تجهيز ووزن المواد األولية . ١

 .    حتى تتجانس    اوال فى مطحنة الخلط Palecrepeيتم عجن مادة ال . ٢

 .تتم اضافة المواد الكيماوية جميعها وتخلط جيدا وتتم اضافة الكبريت اخرا . ٣

 .ة وتقولب تحت المكبس الحرارىتسحب خلطة المطاط بالسماكة المطلوب . ٤

 .تقطع الصفائح المطاطية المقولبة حسب االبعاد المطلوبة . ٥

 . تختم المحايات المنتجة باالسم التجاري وتعبأ للتسويق . ٦

 

 المعدات واآلالت  ٤. ٤

 

  المعدات الالزمة للمشروع و التكلفة التقديرية لها مـع العلـم أن            ) ٧( رقم   يوضح الجدول 

 عمل القوالب محلياأو    مكنر قد تمت على أساس تصنيع الماكنات محليا وي        التقديرات لألسعا 

  .تصنيعها فى سوريا

 

 

 

 



 
 

  ٩

 )٧(جدول رقم 

 تكلفة المعدات و التجهيزات

 دينار/ الكلفة  العدد البند

 ٩٠٠٠ ١  كغم ٣٥٠سعة مطحنة خلط 

 ٦٥٠٠ ١  مكبس هيدروليكى 

 ٦٠٠٠ ٣ مكبس حراري 

 ٤٥٠٠ - تجهيزات قص و قطع قوالب و

 ١٥٠٠ -  أجهزة مقاومة حريق 

 ٢٠٠٠ - عدد وادوات 

 ٢٥٠٠ - اجهزة قياس ومعدات اخرى 

 ٣٢٠٠٠  المجموع

 

  األثاث و التجهيزات ٥. ٤

 
يحتاج المشروع إلى أثاث و تجهيزات مكتبية تتمثل في المكاتـب والكراسـي والخـزائن               

 . دينار ٢٤٠٠كلفتها بحوالي مبيوتر و غيرها وتقدر تكز ا وجهوالفاكسوأجهزة الهاتف 

 

 السيارات  ٦. ٤
 

  دينار ١٠٠٠٠وتقدر الكلفة بحوالي  واحده متوسطة الحجم  نقلرة يلزم المشروع سيا

 

 القوى العاملة ٧. ٤
 

 احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية ) ٨(يبين الجدول رقم 



 
 

  ١٠

 )٨(جدول رقم 

  الشهرية والسنويةالقوى العاملة واألجور

 العدد الوظيفة
 األجر الشهري

 دينار

 األجر السنوي

 دينار

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع 

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ مهندس إنتاج

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ محاسب 

 ٢٤٠٠ ٢٠٠ ١ مندوب مبيعات 

 ١٨٠٠ ١٥٠ ١ عامل فني 

 ٥١٠٠ ٨٥ ٥  عاديعامل

 ١٥٩٠٠  ١٠ المجموع

 

مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسـبتها        يضاف للرواتب واألجور أعاله     

 . دينار سنويا١٧٦٤٩ وتبلغ %.١١

 

   المواد األولية والتغليف  ٨ .٤

 
احتياجات المشروع من المواد األولية في السـنة األولـى وتكلفتهـا            ) ٩(يوضح الجدول   

 .السنوية 

 )٩(جدول رقم 

 احتياجات المواد األولية والتغليف وتكلفتها

 دينار/ القيمة  كغم/ الكمية ندالب

 ٣١٠٠ ٤٣٢٠ Palecrepe المطاط 

 ٣١٠٠ ٥٥٢٠ Fillesمضافة مواد 

 ٢٠٠٠ ٢١٦٠ مواد كيماوية 

 ٢٥٠٠  عبئة تمواد 

 ١٠٧٠٠  المجموع

 

 
 



 
 

  ١١

 الخدمات الضرورية  ٩ . ٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لتشغيل الماكينـات ولإلنـارة            

 .وتنظيف المصنعالستعمال الشخصي للعاملين لعتيادية والماء الالزم اال
 

 )١٠(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٢٠٠   والماء الكهرباء

 ٩٠٠ حروقاتم

 ٢١٠٠ المجموع

 

 شروع مبرنامج تنفيذ ال ١٠ .٤
 

أجرا وأن  تناء سيكون مس  كون الب تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع بحوالي ستة اشهر ،          

 .المعدات والتجهيزات ومعظم المواد االولية غير متوفره فى السوق المحلى 

 

 

 

  تكاليف التشغيل السنوية ١٠٥
 

 )١١(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى

  

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٠٧٠٠ مواد أولية 

 ١٧٦٤٩ رواتب وأجور 

 ٣٦٠٠ إيجارات 

 ٢٣٣٠ شغيلية أخرى مصاريف ت

 ٢٧٠٠  خدمات ضروريه 

 ٩٦٠ تسويق 

 ٣٧٣٣٩ المجموع

 الدراسة المالية. ٥



 
 

  ١٢

 رأس المال العامل  ٢. ٥
 

 . دينار ٣١١٢ بنحو شهريقدر رأس المال العامل على اساس دورة إنتاج مدتها 

 

 نفقات ما قبل التشغيل  ٣. ٥
 

 التأسيس وغيره   تشمل نفقات ما قبل التشغيل استكمال الدراسات و التعاقد على المعدات و           

 . دينار ٢٥٠٠وتقدر بحوالي 

 

 تكاليف المشروع  ٤. ٥
 

 )١٢(                                         جدول رقم 

                                            تكلفة المشروع

 دينار/ التكلفة  البند

 ١٥٠٠  البناءتعديالت

 ٣٢٠٠٠ المعدات و اآلالت 

 ٢٤٠٠ أثاث 

 ٥٠٠ تامينات

 ١٠٠٠٠ وسائط نقل 

 ٤٦٤٠٠ مجموع تكلفة الموجودات الثابتة 

 ٢٥٠٠ التأسيس و ما قبل التشغيل  مصاريف

 ٣١١٢ رأس المال العامل 

 ٥٢٠١٢ تكلفة المشروع 

 

  وسائل التمويل  ٥٠٥
 

من كلفة المشـروع بينمـا       % ٣٨  دينار يمثل   ٢٠,٠٠٠سيحصل المشروع على قرض     

دة القـرض بنسـبة     ئوقد تم افتراض فا     المشروع   غطي باقي التكاليف من مصادر صاحب     ت

 .سنوات ) ٥(وفترة سداد  % ١٠



 
 

  ١٣

 

  الفرضيات المالية  ٦. ٥
 

شروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحدى مؤسسات التمويل            المي بداية   ف

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من جهـات        . بتةثالتمويل جزء من كلفة الموجودات ال     

التمويل الخاصة ما بين الضمانات العقارية أو الكفالة الشخصية لصاحب المشروع باإلضافة    

 .على ماكنات المشروعالرهن مثل إلى مختلف أنواع الرهونات 

ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية علـى قـرض              

يسدد القرض على خمس سـنوات      . لتغطية جزء من التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة        

يبدأ التسديد عنـد نهايـة السـنة         % . ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية       

 .غيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح التش

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات وذلـك باالعتمـاد علـى األسـس                

 -:والفرضيات التالية 

 

تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومـدخالت اإلنتـاج               

 .ستكون نقدية 

  % .٥ر السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجو

  %.١٥اعتبر أن المشروع خاضع لضريبة الدخل ونسبتها 

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 الخالصة  ٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسـية وتحليـل الحساسـية المرفـق أن               

كذلك تشير التدفقات النقدية    . ات الخمسة األولى القادمة     المشروع يحقق ربحا صافيا للسنو    

أن المشروع قادر على الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المـالي يرتقـي لمسـتوى               

. مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر ، الميزانيـة التقديريـة              . التوقعات  

 -:والتي تبين ما يلي 

 



 
 

  ١٤

 دينار في السـنة األولـى       ٢٥٨٦ربحا صافي يتراوح بين     يتوقع أن يحقق المشروع      −

 .دينار في السنة الخامسة ٦٤٩٠للتشغيل و 

تبلغ قيمة الرواتب واألجـور      . مال و ع  يين موظف عشرةسيوفر المشروع فرص عمل ل     −

 دينار في   ١٧٦٤٩ها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي       يالتي ستدفع لهم بما ف    

 .دينار في السنة الخامسة  ٢١٤٥٢السنة األولى ترتفع إلى  

فـي   % ١٥,٧في السنة األولى و      % ٥,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين          −

و % ٧,٨ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         . السنة الخامسة للتشغيل التجاري     

١٥,٧. % 

 . دينار ١٦٠٢٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  −

 %.٢٠,٩د الداخلي للمشروع  يبلغ معدل العائ −

 .١,٣ تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  −

  . سنواتخمسةتبلغ فترة االسترداد للمشروع  −

 تكاليف التشغيل بنسب     زيادة في حالة انخفاض أسعار البيع أو     يعتبر المشروع حساسا     −

 . % ٢٠و%١٠تتراوح بين 

 

 

 

 حساب االرباح والخسائر . ١

 دفق النقدي الت . ٢

 الميزانية المعمومية  . ٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  . ٤

 

 

 

 

 

 

 

 

المالحق المالية.٦



الموقع المقترح
عام

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

48,00050,40052,92055,56658,344المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

10,70011,23511,79712,38713,006تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
10,32310,83911,38111,95012,548تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,6603,8434,0354,2374,449تكاليف المصنع التشغيلية

24,68325,91727,21328,57430,002مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
23,31724,48325,70726,99228,342الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9601,0081,0581,1111,167مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
3,6003,6003,6003,6003,600إيجارات

00000أيجار أرض
650683717752790مصاريف أخرى

12,65613,10913,58414,08314,608مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,1195,1195,1195,1195,119اإلستهالك لإلصول الثابتة

500500500500500إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

18,27518,72819,20319,70320,227مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,0425,7556,5047,2908,115الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
3,0424,0835,1926,3747,636الربح قبل الضريبة

4566127799561,145الضريبة على األرباح
2,5863,4704,4135,4186,490األرباح الصافية

%71%73%75%76%78نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
41,73841,99642,23342,44442,626نقطة التعادل (بالدينار)

%73%76%80%83%87نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
32,00010.003,200معدات وأجهزة

2,4006.67360األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
5,119المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,5005500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,1123,1120رأس المال العامل المطلوب

52,01232,01220,000إجمالي تكلفة المشروع
%38%62%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
محايات مطاطية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
48,00050,40052,92055,56658,344المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
48,00050,40052,92055,56658,344المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
32,012حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,2205,6289,07212,54416,034الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
52,01250,22056,02861,99268,11074,378مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
46,400مجموع اإلستثمارات

89224,68325,91727,21328,57430,002التكاليف التشغيلية المباشرة
12,65613,10913,58414,08314,608إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

2,500المصاريف التأسيسية  والخلو
4566127799561,145الضريبة

49,79239,79541,31142,88844,52946,235إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,22010,42514,71719,10423,58128,143صافي 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

2,2207,14911,11315,14019,22123,347رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,5212,0412,5963,1873,818توزيعات األرباح

2,2205,6289,07212,54416,03419,529صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
محايات مطاطية



الموقع المقترح
عام

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,2205,6289,07212,54416,03419,529النقد

00000المدينون
892892892892892892المخزون

3,1126,5199,96413,43616,92620,421إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

32,000األجهزة والمعدات
2,400األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
46,40046,40046,40046,40046,40046,400إجمالي األصول الثابتة
5,11910,23815,35720,47625,595اإلستهالك التراآمي

46,40041,28136,16231,04325,92420,805القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,5002,0001,5001,0005000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
52,01249,80047,62645,47943,35041,226مجموع 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
32,01232,01232,01232,01232,01232,012رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,0652,4944,3116,542األرباج المجمعة
1,0651,4291,8172,2312,672الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

32,01233,07634,50536,32238,55341,226مجموع حقوق الملكية
52,01249,80047,62645,47943,35041,226مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %15.7%12.5%9.7%7.3%5.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%15.7%14.1%12.1%10.1%7.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.53.13.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.50.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
محايات مطاطية



الموقع المقترح

عام

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%52,0125تكاليف المشروع

%32,0125مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%012القروض

%50%0.0القرض الى التكاليف %

%15%61.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,5863,4704,4135,4186,490صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.1%11.5%9.8%8.1%6.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%15.7%12.5%9.7%7.3%5.2معدل العائد على اإلستثمار %

%15.7%14.1%12.1%10.1%7.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.53.13.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.50.40.30.10.0الديون

41,73841,99642,23342,44442,626نقطة 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 13,390-3,9941,318-16,02612,2288,4296,016صافي القيمة الحالية

IRR 4.6%12.7%9.7%15.4%16.0%18.2%20.9معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

42,207

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.1%

12.0%
2.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

محايات مطاطية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,475
9.8%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.9%معدل العائد الداخلي
NPV16,026صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV12,228صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR16.0%معدل العائد الداخلي
NPV8,429صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR15.4%معدل العائد الداخلي
NPV6,016صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.7%معدل العائد الداخلي
NPV-3,994صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,318صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.6%معدل العائد الداخلي
NPV-13,390صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,7920-49,792

12,22010,6618,441

214111,37411,233

314812,12311,975

415512,90912,754
516357,78657,623

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

054,7710-54,771

12,22010,6618,441

214111,37411,233

314812,12311,975

415512,90912,754
516359,86659,704

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,7500-59,750

12,22010,6618,441

214111,37411,233

314812,12311,975

415512,90912,754
516361,94761,784



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,7920-49,792

12,2208,2616,041

21418,8548,713

31489,4779,329

415510,1319,976
516353,89253,729

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,7920-49,792

12,2205,8613,641

21416,3346,193

31486,8316,683

41557,3527,197
516349,99849,836

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,8810-49,881

12,4426,9274,485

21557,4717,317

31628,0437,881

41708,6438,473
517953,69753,518

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

049,9700-49,970

12,6643,193529

21693,5693,400

31773,9633,786

41864,3774,191
519549,60749,412


