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

ريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشا   ) 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
 .اريع الصغيرة والمتوسطةمن المش

 
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(تعزيز اإلنتاجيــة   لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز         

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

٣

 

  المحتويات

 ٠١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة 

   ١٠٢ وصف المشروع

   ٢٠٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣     دراسة السوق 

   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ السوق المحلي

   ٣. ٣ االستيراد والصادرات

   ٤. ٣ الطلب المحلي السابق

  ٥٠٣ الطلب المحلي المتوقع

  ٦٠٣ لسوق والطاقة المقترحةحصة المشروع من ا

  ٧٠٣ قيوسالمنافسة والت

  ٨٠٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤     الدراسة الفنية 

   ١٠٤ موقع ال

   ٢٠٤ البناء

   ٣٠٤  والمعداتاآلالت

   ٤٠٤ االثاث والتجهيزات المكتبية

   ٥٠٤ السيارات

   ٦٠٤ المواد االولية

   ٧٠٤ روريةالخدمات الض

   ٨٠٤ القوى العاملة واالجور السنوية

   ٩٠٤ برنامج تنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية 

   ١٠٥ التشغيلتكاليف 

   ٢٠٥ ملخص تكاليف المشروع

   ٣٠٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤٠٥ رأس المال العامل

   ٥٠٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨٠٥ المالحق المالية

 



 
 

٤

 
 
 
 
 

 مشروع تلبيس اطارات     

 ملخص المشروع -١

تلبيس إطارات اسم المشروع

 العاصمة  المقترحموقع المشروع

 إطاراتتلبيس  منتجات المشروع

 اشخاص ٧ األيدي العاملة

 دينار ٧١,١٠٧ ياالستثمار الكل

 % ٣٣,٤ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥٢,٦٧٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٧ على االستثماراتلإليراداتالقيمة الحالية 

 ةسن ٣ فترة االسترداد



 
 

٥

  

 
 
 

 المقدمة. ٢

ـ ى ذات التقنية و ال    تعتبر صناعة اإلطارات من الصناعات الكبر      ي تحتـاج الـى      ت

 هذا و تستحوذ   ، ، نتاجإلاة لتصريف   تحتاج إلى سوق واسع   كما    نسبيا مال كبير رأس

وقـد   ، على مبالغ كبيرة من العمـالت األجنبيـة        طاراتإل من ا  مستوردات األردن 

 ٢٠٠١-١٩٩٨خالل السـنوات     لمستوردات من اإلطارات الجديدة     قيمة ا  تراوحت

 بأسعار اإلطارات الجديدة تباع   و ، مليون دينار  ٨,٣-٥,١بين  لشاحنات والحافالت   ل

كبيرا على أصحاب المركبات حيث يلجا بعـض        وعبئا   ال ضغطا مالي  عالية مما يشك  

  بالمقارنـة مـع    س اإلطارات النخفاض سعرها   يأصحاب الشاحنات إلى مصانع تلب    

 . الجديدةاتاإلطار

 

  وصف المشروع١. ٢
بمختلف رة  يس اإلطارات للحافالت والشاحنات الكب    يالمشروع عبارة عن مصنع لتلب    

  .)إعادة التجديد(ة ولوازم تلبيسها  المستعملاتد اإلطار حيث يتم استيرا، انواعها

 

 :بررات وأهداف المشروع  م ٢. ٢
  .تحقيق إيراد جيد إلى أصحاب المشروع •

 . توفير عدد من فرص العمل •

  .نتيجة الحالل االنتاج المحلي بدال من اإلستيرادتوفير عمالت أجنبية  •

 بأسـعار   المجـددة طـارات   اجات أصحاب الشاحنات الكبيرة مـن اإل      تيحاتلبية   •

 . الجديدةاإلطارات من مثيالتهارنة بقامنسبيا منخفضة 
 
 
 -: الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

و المناطق  أعتبر المدن  الصناعية     يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان كما ت       

الخـدمات الضـرورية    توفر   نظرا ل  الحرفية موقعا مناسبا إلقامة المشروع عليها       

 .الالزمة



 
 

٦

  

  السوقدراسة. ٣
ر سوق منتجات المشروع في تلبية احتياجات الشاحنات الكبيرة والحـافالت           صحني

د وواسع نسبيا وينمـو تبعـا       يسوق ج وهو   ،والصهاريج والبرادات من اإلطارات   

كذلك بزيادة عدد الشـاحنات     لمدى ثقة أصحاب المركبات بعملية تلبيس اإلطارات و       

  .موضوع البحث

 

 :-مشروع وتصنيفها خدمات ال ١. ٣
احـالل   التي من شانها العمل على       يعتبر المشروع من المشاريع الصناعية المهمة     

البلـد ممـا    الصعبة مـن    العمالت   واستنزاف   اإلنتاج المحلي بدال من المستوردات    

   .يحسن من مستوى ميزان المدفوعات األردني

  السوق المحلي٢. ٣
 

من خالل إنتـاج مصـانع تلبـيس        ارات  من اإلط تتم تغطية حاجة السوق المحلي      

المسـتوردات مـن     باإلضافة إلـى     ، مصانع ة والبالغ عددها ثماني   القائمةاإلطارات  

 .اإلطارات الجديدة 
 

 :  االستيراد والصادرات ٣. ٣
 

  على إطارات خارجية جديدة مطاطيـة        ٤٠١١٢٠٠٠تنص التعرفة الجمركية رقم     

ـ قيمـة و   ويبين الجـدول التـالي       ،المستعملة للشاحنات الكبيرة والحافالت      ة كمي

 : ٢٠٠١-١٩٩٨المستوردات من هذا البند للسنوات
 

 السنة الف دينار/القيمة طن/الكمية   النمومعدل 

- ١٩٩٨ ٦,١٢٦ ٢,٩٧٦ 

١٩٩٩ ٥,٦٢٢ ٣,٢٧٨ %١٠,٢ 

٢٠٠٠ ٥,١٣٦ ٣,٣٦٦ %٢,٧ 

٢٠٠١ ٨,٣٣٩ ٥,٣٨٢ %٦٠,٠ 

 المعدل ٦,٣٠٦ ٣,٧٥٠ %٢٤,٣

 



 
 

٧

بلـغ   حيث   ،ل أعاله النمو الكبير في قيمة وكمية اإلطارات الجديدة        يالحظ من الجدو  

 طـن  ٣٧٥٠ ما مقداره    ٢٠٠١-١٩٩٨معدل الكميات التي تم استيرادها للسنوات       

 دينار  كما بلغ معدل نسبة النمو السنوات لنفس الفتـرة مـا               الف ٦,٣٠٦وبقيمة  

 %.٢٤,٣مقداره 
 

 الف دينـار  ٤٢٧، ١٨، ١٧٣،  ١٣٢علما بان المعاد تصديره لنفس الفترة قد بلغ         

، ٦٣ على التوالي وان كمياتها لنفس الفترة قـد بلغـت            ٢٠٠١-١٩٩٨للسنوات  

 .  طن على التوالي٢٥٢، ٩، ١١٤
 

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
منتجات المشروع مـن خـالل احتياجـات         تحديد حجم الطلب المحلي على    يمكن    

القـاطرة ونصـف    والشاحنات  صهاريج  الشاحنات الكبيرة والحافالت والبرادات وال    

 باسـتيراد    حيث ال يسـمح      ، المحلي الفعلي   أو من خالل حجم اإلنتاج     .المقطورة  

 كما انه   .تلبيس اإلطارات  إال لغايات استعمالها كمواد خام لمصانع        إطارات مستعملة 

ـ .ال يوجد صادرات لمنتجات المصانع المحلية إلى الخـارج         ه مـن الصـعب   إال أن

حجـم الطلـب     تقدير   سيتم   لذا   .من أصحاب المصانع   واقعية    أرقام الحصول على 

 . ونسبة النمو السنوية عدد المركبات واحتياجاتها من اإلطاراتاستنادا الىالمحلي 
 

 حـوالي   ٢٠٠٢عـام    من حافالت كبيرة وبرادات وقـاطرات ل       يبلغ عدد المركبات  

من  المركبة الواحدة     هذا القطاع بان حاجة    ي ف نوالمعنيأفاد   وقد   ، مركبة ٢٨,٢٣٥

 بان نسبة المركبـات التـي تسـتعمل         فادوا كما أ  . إطارات في السنة   ٨ اإلطارات  

 مـن أعـداد المركبـات       % ٣٥ – ٢٠ تتراوح ما بين     المجددة / سإطارات التلبي 

 من إجمـالي    %  ٢٠نسبة  ان  فترض  ا التحفظ فقد  ألغراض .مسجلة في األردن  ال

 وبذلك فان   . مركبة ٥,٦٥٠حوالي  أي   المجددة اإلطارات   تسخدمالمركبات المسجلة   

 في عام  إطار٤٥٢٠٠=  إطار ٨ x مركبة  ٥٦٥٠ المقدر يبلغ حجم الطلب المحلي    

٢٠٠٢.  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

٨

 : المتوقع  المحليالطلب ٥. ٣
  )الشـاحنات  (لمركباتالزيادة السنوية في عدد ا     من خالل    يمكن تحديد نسبة النمو   

  : الجدول التاليوضحة فيهي م ٢٠٠٢ -١٩٩٩ الفترة من خالل 

 السنة عدد المركبات النسبة 
- ١٩٩٩ ٢٤,٩٠٨ 

٢٠٠٠ ٢٥,٧٠٢ %٣,٢ 

٢٠٠١ ٢٦,٩٥٦ %٤,٩ 

٢٠٠٢ ٢٨,٢٣٥ %٤,٨ 

 معدل النمو %٤,٣
 

الزيادة فـي   نسبة   أن افترضالدراسة  هذه   ألغراضو .% ٤,٣ معدل النمو    أن أي

تالي يبـين حجـم الطلـب       الجدول ال .  سنويا  % ٣  ستكون بحدود     المتوقع الطلب

  :اإلطارات المجددة المتوقع للسنوات الخمس القادمة من 

 

نة عدد المركبات عدد اإلطارات المتوقعة  الس

١ ٥,٩٩٥ ٤٧,٩٥٥ 

٢ ٦,١٧٠ ٤٩,٣٩٥ 

٣ ٦,٣٦٠ ٥٠,٨٨٠ 

٤ ٦,٥٥٠ ٥٢,٤٠٠ 

٥ ٦,٧٥٠ ٥٤,٠٠٠ 
 
 :والطاقة المقترحةالمشروع من السوق حصة  ٦. ٣
 

 في السنة   إطار ٤,٥٠٠ حوالي    للمشروع القصوى اإلنتاجيةالطاقة   تبلغ   أنيتوقع  

 يوم عمـل  ٣٠٠ ولمدة    ساعات عمل في اليوم    ٨  بمعدل  واحدة    عمل  لوردية وذلك

، علـى ان    %٤٠ هذا وسيبدأ المشروع انتاجة بطاقة مستغلة نسـبتها          ٠في السنة 

  اإلنتـاج و    كميـات  التالي لجدويبين ال  و  .سنويا% ٥تزداد كميات اإلنتاج بواقع     

 .حصة المشروع المتوقعة من السوق خالل السنوات الخمس القادمة

 



 
 

٩

 

 

 

  

 حصةالمشروع

% 

 االنتاج المتوقع

 )اطار(

  الطلب المتوقع

 )اطار(

 السنة

١ ٤٧,٩٥٥ ١,٨٠٠ ٣,٧ 

٢ ٤٩,٣٩٥ ١,٨٩٠ ٣,٨ 

٣ ٥٠,٨٨٠ ١,٩٨٥ ٣,٩ 

٤ ٥٢,٤٠٠ ٢,٠٨٤ ٤,٠ 

٥ ٥٤,٠٠٠ ٢,١٨٨ ٤,١ 

 

 :التسويقو المنافسة  ٧٠٣
لمصانع تلبيس اإلطـارات     المحلي   اإلنتاج  لإلطارات المجددة في     تنحصر المنافسة 

 ثقـة   حـط ما كانت المنتجات المحلية جيـدة وم      لك ف .واإلطارات الجديدة المستوردة  

 إلى باإلضافة .ة المستورد ةلجديد لإلطارات ا  ما زادت منافستها  ل الشاحنات ك  أصحاب

 مصانع  ١٠يوجد في األردن حوالي      .رات الجديدة مع اإلطا   مقارنة انخفاض سعرها 

  :لتلبيس اإلطارات من أهمها

  ٠ شركة هاشم عليان -

  ٠ اإلطاراتس ي لتلباألردنية الشركة -

  ٠قدسيةم الشركة ال-

 ٠ الشركة العالمية -

  ٠يخي شركة الشو-

  اإلطاراتس ي لتلباألردن شركة -

 ٠ شركة شقير -

  شركة النسر-
 

 

 

 

 

 



 
 

١٠

 

 : المتوقعة واإليرادات البيعأسعار ٨. ٣
 

للشاحنات الكبيرة من القياسـات األكثـر       إلطارات الجديدة   ل  التجزئة تتراوح أسعار 

 دينـار   ٢٠٠ – ١٥٠ بين ) ٢٤/١٢٠٠ و ٢٠/١١٠٠،  ٢٠/١٢٠٠( استخداما      

  علمـا بـان سـعر الجملـة        .المجدد دينار لإلطار    ٩٠ – ٨٥الواحد مقابل   لإلطار  

 سعر اإلطار   يتم اعتماد   س وألغراض هذه الدراسة     .  دينار ٨٠ – ٧٥ يتراوح بين 

 : اإليرادات المتوقعة للسنوات الخمس القادمة يبين وفيما يلي جدوال . دينار٧٥ب 

 

 السنة  المتوقعةكميات االنتاج دينار/ إجمالي اإليرادات

١ ١,٨٠٠ ١٢٠٠٠٠ 

٢ ١,٨٩٠ ١٣٢٠٠٠ 

٣ ١,٩٨٥ ١٤٥٢٠٠ 

٤ ٢,٠٨٤ ١٥٩٧٢٠ 

٥ ٢,١٨٨ ١٧٥٦٩٠ 

 

 :الدراسة الفنية. ٤
 الموقع ١. ٤

  يقترح إقامة المشروع في العاصمة عمان نظرا لتركز السيارات الشاحنة فيها وهي 

السوق المستهدف للمشروع ولتوفر األيدي العاملة الماهرة وكذلك توفر المدن الصناعية 

  .الزمةلالحرفية المزودة بكافة الخدمات الضرورية ا/
   

 اء البن٢. ٤
ويعتقد أن األبنيـة األكثـر مالئمـة     ٢م٤٠٠ تقدر احتياجات المشروع من أألبنية ب 

 الحرفية/  الصناعية   نلمدوهي متوفرة في  ا     )هنجر(للمشروع هي األبنية الحديدية     

  . وفقا لالسعار السائدة دينار٦٠٠٠  للبناء اإليجار السنويوعلية يتوقع ان يبلغ بدل
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١١

  لمعداتاآلالت وا  ٣.  ٤
 

 دينار واصل المصنع مع التركيـب       ألف ٤٥ حوالي   اآلليالجهاز  يقدر ان تصل كلفة     

  :التالية كونات ويتكون من الم

  ات إطار٨فرن سعة  •

  اتنة فحص اإلطاريماك •

  ات اإلطارإزالة الطبقات ألمهترئة من / نة برشيماك •

  اتنة تنظيف اإلطاريماك •

  اتإلطارأ دهان دواتأتجهيزات و •

  الخاصة باالطاراتلصق المواد  نشر زاتتجهي •

 س اإلطارينة تلبيماك •
  ).الخ ...جنطات ، تيوبات (  معدات وأدوات تجهيز أإلطار للفرن •

 
  أالثاث والتجهيزات المكتبية٤٠٤

  . دينار١٠٠٠ بمبلغ ثاث والتجهيزات المكتبيةأأل        تقدر احتياجات المشروع من 
         

  السيارات ٥. ٤
 ١٤ بمبلـغ ها  كلفت تقدر   سيارة نقل متوسطة لتسيير أموره المختلفة      المشروع   جحتاي

 . دينارألف
 

 : المواد األولية   ٦. ٤
طارات المستعملة و أشـرطة التلبـيس المطاطيـة         إلالرئيسة با  المواد األولية    تتمثل

غيرها من  و   ضافة الى مواد أخرى مثل الدهان ومواد اللصق       إلبا) كاوتشوك التلبيس (

جميع المواد أألولية مستوردة من عدة مصادر أوروبيـة وآسـيوية ،هـذا              .لمواد  ا

 دينار في   ٢٤التجديد بالمتوسط بمبلغ    /وتقدر كلفة أإلطار المستعمل والصالح للتلبيس     

 ٤٤ دينار لإلطار أي أن كلفة اإلطار الواحد         ٢٠حين ان كلفة باقي المواد تقدر بمبلغ        

 .   خداما دينار وذلك لألقيسة األكثر إست
 

 

 

 



 
 

١٢

 

 

 الخدمات الضرورية  ٧. ٤
 

 والوقـود الـالزم للسـيارة وتقـدر         تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء    

   . دينار سنويا٤,٢٠٠احتياجات المشروع من تلك الخدمات بمبلغ 

 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٨. ٤
 

 : العمالة التالية إلىيحتاج المشروع 
 

 األجور

 ةالسنوي

 األجور

 الشهرية

 البيان العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 مسؤول انتاج ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عمالة  ٣ ٣٦٠ ٤,٣٢٠

  محاسب ١ ١٥٠ ١,٨٠٠

 سائق ١ ١٤٠ ١,٦٨٠

 المجموع  ٧ ٨١٠ ١٣,٨٠٠
 
 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 

ويعتقد  بالكامل    اشهر حيث البناء جاهز    ٦ – ٤ بين    فترة تتراوح   المشروع  لتنفيذ يلزم

 .أنها كافية للتسجيل والترخيص والتعاقد على شراء المعدات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

١٣

 الدراسة المالية. ٥
 

 تكاليف التشغيل. ١٠٥
 

 دينار/ الكلفة البند
 ٧٩,٢٠٠ المواد األولية

 ١٥,٣١٨ الرواتب واألجور

 ٦,٠٠٠ اإليجارات

 ٣,٣٧٥ مصاريف التسويق

 ٤,٢٠٠ يةالخدمات الضرور

 ٣,٥٩٠ مصاريف تشغيل اخرى

 ١١١,٦٨٣ المجموع
 

 :بالدينار المشروع تكاليف ملخص  ٢٠٥
 

 دينار/ الكلفة البيان
 ٤٥,٠٠٠ اآلالت والعدد واألدوات

 ١٤,٠٠٠ سيارات

 ١,٠٠٠ أثاث

 ٣٠٠ تأمينات مستردة

 ٦٠,٣٠٠ مجموع األصول الثابتة

 ١,٥٠٠ مصاريف التأسيس

 ٩,٣٠٧ رأسمال عامل

 ٧١,١٠٧ وع الكليالمجم
 

 

 

 

 



 
 

١٤

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣. ٥
 

بـدء مـن مصـاريف التسـجيل        يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العاديـة        

والترخيص وإيصال الخدمات للموقع ومصاريف متفرقة أخرى، وتقدر كلفة هذا البند           

 . دينار١,٥٠٠بمبلغ 
 
  رأس المال العامل٤٠٥

 

              وقـد بلـغ     واحد شهر مدة نتاجيةإ دورة   ال العامل على أساس   تم احتساب راس الم   

 .دينار  ٩,٣٠٧
 

  وسائل التمويل بالدينار٥. ٥
 

  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كما هـو موضـح فـي        سنوي % ١٠ بفائدة  مؤسسات اإلقراض المحلية و   من  

 :الجدول التالي
 

 البيان القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع ٤١,١٠٧ ٥٨

 قرض الموجودات الثابتة ٣٠,٠٠٠ ٤٢

 )دينار(  المجموع ٧١,١٠٧ ١٠٠
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
 

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

ضيات التالية في التحليل المالي     تم اعتماد األسس والفر   . التشغيلي هو خمس سنوات   

 : كما يلي واتللمشروع لمدة خمسة سن

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مع الزيـادة             •

 .المفترضة لإليرادات

 

 



 
 

١٥

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

 .على األرباح المتحققة% ٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٧٥افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

شير التدفقات النقدية تكذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرأن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي،  .التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 

  دينار فـي السـنة       ١١,٢٧٨  يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين      أنيتوقع   -

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٥٨٧و   األولى للتشغيل

تبلـغ قيمـة الرواتـب      .  موظفين وعمـال     لسبعةسيوفر المشروع فرص عمل      -

مساهمة المشروع فـي الضـمان االجتمـاعي        واألجور التي ستدفع لهم بما فيها       

 .سنة الخامسة دينار في ال١٨,٦١٩ إلى دينار في السنة األولى ترتفع ١٥,٣١٨

 % ٣٧,٣في السنة األولـى و     % ١٦,٧  بين االستثمارح نسبة العائد على     تتراو -

 ونسبة العائد علـى حقـوق الملكيـة بـين    . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

 %. ٣٧,٣ و % ٢٦,٦

 .  دينار٥٢,٦٧٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٣,٤ يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع -

 ١,٧االستثمارات  إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

    . سنوات٣ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 

 

 

 

 



 
 

١٦

 
 

 ة بنسب البيع أسعار تخفيض   أو لالتشغي تكاليف   أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

ـ    أعلى  يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية         %٢٠ او   %١٠ د  مـن الح

إال أن المشروع يعتبر حساسا الرتفاع      . دوى المشروع جاألدنى الالزم للحكم على     

األمر الـذي   % ١٠أو انخفاض أسعار البيع بنسبة      % ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة    

 .يتطلب مراعاة ذلك عند اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيل أو تحديد أسعار البيع
 
 

  الماليةمالحقال ٨٠٥
 و الخسائر األرباححساب  )١

 قائمة التدفقات النقدية) ٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



الموقع المقترح

مدينة سحاب الصناعية

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%71,1075تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %41,1075مساهمة صاحب

%30,00012القروض

%75%42.2القرض الى التكاليف %

%15%57.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

11,27812,94214,70916,58818,587صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%13.3%12.5%11.6%10.7%9.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%37.3%30.3%24.8%20.3%16.7معدل العائد على اإلستثمار %

%37.3%34.8%32.2%29.4%26.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.72.93.0NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.20.0الديون

90,28390,43690,51590,50690,396نقطة 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 35,720-1,4658,476-52,67247,33942,00625,604صافي القيمة الحالية

IRR 2.8-%15.5%11.4%22.6%26.7%29.8%33.4معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.41.01.10.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

90,427

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.9%

32.1%
2.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

تلبيس اطارات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

14,821
11.6%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR33.4%معدل العائد الداخلي
NPV52,672صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR29.8%معدل العائد الداخلي
NPV47,339صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.7%معدل العائد الداخلي
NPV42,006صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV25,604صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR11.4%معدل العائد الداخلي
NPV-1,465صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR15.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,476صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-2.8%معدل العائد الداخلي
NPV-35,720صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

068,4000-68,400

12,70723,31720,610

244024,78324,343

346226,32225,860

448527,93827,453
551084,06583,555

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

075,2400-75,240

12,70723,31720,610

244024,78324,343

346226,32225,860

448527,93827,453
551086,72086,211

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

082,0800-82,080

12,70723,31720,610

244024,78324,343

346226,32225,860

448527,93827,453
551089,37688,866



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

068,4000-68,400

12,70716,56713,860

244017,69517,255

346218,88018,418

448520,12419,639
551075,02774,517

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

068,4000-68,400

12,7079,8177,110

244010,60810,168

346211,43810,976

448512,31011,825
551065,98965,479

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

069,0600-69,060

12,97812,1499,171

248413,08612,602

350914,07013,562

453415,10414,570
556171,74071,179

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

069,7200-69,720

13,248980-2,268

25281,389861

35551,8191,264

45832,2701,687
561259,41458,802
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