
 
 

 ١ 

 

 

 

 دراسة أولية

 
 مشروع مقترح

 أرضيات السيارات

 

 الموقع المقترح

 عمان



 
 

 ٢ 

  
 مراكز الجنوب مراكز الوسط مراكز الشمال

 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

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

 ٢٠٣٢٢٣٠/٠٣ العقبـة ٣٧٤١٢٤٧/٠٥ الرصيفــة ٦٤٢١٩٩٩/٠٢ عجلـون

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

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

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

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

 ٢٠٤٧٣٠٢/٠٣ القويـرة ٥٣٧٠٤٥١/٠٦ عيـن الباشـا ٦٥٢٢٣٠٩/٠٢ دير ابي سعيد

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

jo.com.jordan-admin@epc.Csu 

 
امج حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برن

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

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

ألستثمار وتحديد فرص ا في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة 

 إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص االستثماريةوالمالية للفرصة 
 .لالستثمارنجاح المشاريع المقترحة 

 
د من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لمزي

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 .رون مركزاً  اثنان وعش
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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   المحتويات

 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ حصة السوقية والطاقة المقترحةالسوق وال

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق
  ٤. ٣ أسعار البيع واإليرادات المتوقعة

   
 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع
  ٢. ٤ اءالبن

  ٣. ٤ المعدات والتجهيزات
  ٤. ٤  واالثاثالسيارة

  ٥. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية
  ٦٠٤  والتكلفة المتوقعةاألوليةالمواد 

  ٧٠٤ الخدمات الضرورية
  ٨٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

  
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ تكلفة االنتاج للسنة االولى
  ٢. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
  ٤. ٥ رأس المال العامل

  ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع
  ٦٠٥ وسائل التمويل

  ٧٠٥ األسس والفرضيات المالية
  ٨٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

  ٩٠٥ مالحق الدراسة
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  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع مشروع تصنيع أرضيات السيارات

 موقع المشروع المقترح عمان

 منتجات المشروع أرضيات السيارات

 األيدي العاملة ٤ شخص

 االستثمار الكلي ٢٣,٨٢٦ دينار

 خليمعدل العائد الدا %٢٩,٢ %

 صافي القيمة الحالية ١٤,٥٦١ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ١,٦ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

 

 

 

 

  مشروع أرضيات السيارات
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  وصف المشروع١٠٢
 

 السيـارات من أهم اإلكسسوارات المستعملة في السيارات حيث )دعاسات (تعتبر أرضيات

 تصنع.  باإلضـافة إلـى تسهيل عملية التنظيف سية للسيارةلألرضية األساحماية توفر ال

اع ـوتب. )منسوجات الموكيت( تركيبية ومن مواد) مطاط( من مـواد طبيعيةاألرضيات

بمقـاس قطعتين اعد األمـامية وـللمققطعتين طقم يحتوي على أ على شكل األرضياتً

 .أصغر للمقاعد الخلفية 

 

ارية إلنشاء مصنع إلنتـاج أرضيات السيارات المصنوعة من ونظراً الرتفاع التكلفة االستثم

 السيـارات المصنوعة اء مصنع أرضيـاتـذه الدراسـة تقوم على إنشـأن هـ ف،المطاط 

 المواصفات المتعارف عليها مع مراعاة الجودة العـالية في أفضلوفق الموكيت نسيج من 

 . هذا النوع من المنتجات اج بهدف العمل على تقليل حجم المستوردات من ـاإلنت

 

اييس ـلب ضمن المقـات حسب الطـسيكون المشروع قـادراً على صناعة مثل هذه المنتج

والمواصفات المرغوب بها من قبل الطرف اآلخر وليس ضمن مقاييس موحدة فحسب ، لذلك 

 .  السيارات منأنواععدة فهو يستطيع أن يلبي احتياجات 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المقدمة. ٢
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  داف المشروع مبررات وأه٢. ٢
الموكيت  نسيج يهدف هذا المشروع إلى االستثمار في صناعة أرضيات السيارات المصنوعة من 

وذلك إسهاماً في سد حاجة القطـاعات المستفيدة والمستخدمة لمثل هذه المنتجـات داخل السوق 

وذلك  ،الية الجودة بحيث ينافس المستورد من هذا النوعـاألردني وفق مواصفات ومقاييس ع

ام ـ وتوفر المواد الخ جيدةراً لتوفر متطلبات إقـامة مثل هذه المشاريع في ظروف استثماريةـنظ

في السوق المحلي واأليدي العاملة الماهرة فضالً عن توفر أسواق جيدة لمثل هذه المنتجات في 

 .البلدان المجاورة 

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
عمان في إحدى المجمعات الصناعية أو الحرفية المنتشرة فيها يقترح أن يقام المشروع في منطقة 

 .والقريبة من الموردين الرئيسيين للمواد الخام والمواد المساعدة لمثل هذه الصناعة 

كما يفضل أن يكون المشروع قريب من خطوط المواصالت الرئيسية وضمن المجمعات التي توفر 

 .الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء وخالفه 

 

 

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
 :الموكيت  وكما يلي نسيج يقوم المشروع بإنتاج عدة أشكال من أرضيات السيارات المصنوعة من       س

 

اثنتين ومكونه من أربع قطع اثنتين منها بمقاس كبير للمقاعد األمامية 

 .ا مصنعة من الموكيت المحبوك بمقاس اصغر للمقاعد الخلفية وجميعه

 

أرضيات سيارات مصنوعة من 

 .الموكيت نسيج 

اثنتين ومكونه من أربع قطع اثنتين منها بمقاس كبير للمقاعد األمامية 

بمقاس اصغر للمقاعد الخلفية وجميعها مصنعة من الموكيت المحبوك 

 .ومطعمه بمادة أخرى وهى البالستيك والمثبت عليها بطريقة الحبك 

أرضيات سيارات مصنوعة من 

الموكيت والمطعمة نسيج 

 بالبالستيك 

  

دراسة السوق.٣



 
 

 ٧ 

لف أنواعها حيث  السيارات بمخت عدد كبير منومن خالل هذه المنتجات يمكن للمشروع أن يغطي احتياجات

كثر  السيارات األأن إلى تجدر اإلشارة . يوجد له أرضيات بمقاسات معينه ةيل للسيارأن كل نوع أو مود

هذا .  المملكة هي السيارات اليابانية واأللمانية، وبالتالي فهي األكثر استعماال ألرضيات السياراتشيوعا في

  .وتنحصر اقيسة األرضيات لها بالقياسين الكبير والمتوسط 

 

 ة الطاقة المقترح الحصة السوقية و السوق و٢٠٣
 فقد تبين أن هنـاك نوعـان ،من خالل المسح الميداني وتحليل البيانات المجمعة عن طبيعة السوق

.  الموكيت  نسيج  واآلخر المصنوع منالمطاطيارات منها المصنوع من مادة ـات السـمن أرضي

من السوق % ٩٠ المستهلـكين ألرضيـات السيـارات حيث يشكلون أكثرالكي السيارات هم ـ مأن

 .  عند بيع السيارات الجديدةتستهلكها وكـاالت السيـارات% ١٠المحـلي و

 

 )*  :٢٠٠٢-١٩٩٨( وفيمـا يلـي أعـداد السيارات العاملة في المملكة خـالل الفترة 

 

                    السنة  

     البيـان

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ 

١٦٨,٥٦٢١٨١,٨٧٨٢٣٤,٦٧١٢٥٣,٩٢٧٢٧٦,٤٠٨خصوصي سيارات الركوب الصغيرة

٢٠,٠٠١١٨,٣٦١١٧,٢٦٦٢١,٤٢٠٢٠,٦٠٦ عمومي 

 ٢,٨٤٠ ٣,٢٦٤٣,٤٢٠٢,٨٧٢ ٣,٣٧٧ سياحي 

 ٥,٤٣٥ ٤,٣٣٧٤,٤٤٣٥,٢٨١ ٤,٠٥٨خصوصيسيارات الركوب المتوسطة

 ٤,٣٤٧ ٤,٢٠٨٤,١٥٧٤,٧٣١ ٤,٦٧٢ عمومي 

 ١,٠٢٥ ٩٨٢ ٨٠٠ ٨٨٩ ٩٥٧ عمومي 

٣٢,٤٨٧٣٠,٧٢٨٢٤,٢٣٨٣٦,١٢١٤١,٧٦٧خصوصي شحن صغير

 ٨٧٢ ٢,٢٥٢١,٥٠٦١,٣٧٢ ٥,١١٦ عمومي 

٢٣٩,٢٣٠٢٤٥,٩١٧٢٩٠,٥٠١٣٢٦,٧٠٦٣٥٣,٣٠٠  المجموع

 .دائرة اإلحصاءات العامة: المصدر •

 )* ٢٠٠٢-١٩٩٨( السيارات المسجلة في المملكة خالل الفترة أعدادنسبة الزيادة في 

 



 
 

 ٨ 

 ٢٠٠٢ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠٢٠٠١ السنة

 ٨,١ ١٢,٥ ١٨,٠ ٢,٧ -نسبة الزيادة 

 قين والمركبات ترخيص السواإدارة:المصدر* 

 

% ١٠,٣ بلغ حوالي أعاله إليها معدل النمو في السيارات خالل السنوات المشار أنمن السابق يتبين 

وبافتراض انه يتم تبديل أطقم  .وياً بنسب متفاوتة ـزداد سنـ السيارات  يأعداد أن ، كما يالحظ

سنويا، وان % ٥لسيارات تبلغ  اأعداد وان نسبة الزيادة في أرضيات السيارات مرة كل ثالث سنوات،

من هذه األعداد جديدة وبالتالي ال يتمم استبدال ارضياتها، فان حجم الطلب المتوقع في عام % ١٠

   . ألف طقم١١٦ يبلغ حوالي ٢٠٠٤

 

 أو من المطاطومن الجدير بالذكر أن المستهلكين لديهم خيارات عديدة لشراء أرضيات سيارات 

 علماً بأن األغلبية تأخذ بعين االعتبار السعر أثناء ،مستويات جودة مختلفةالموكيت بنسيج مصنوعة من 

من حجم  السوق ، أما األرضيات % ٦٥ حـوالي ةالمطاطيوتشكل األرضيات . عملية الشراء 

ارنة مع ـوذلك بسبب ارتفاع سعر تكلفة األرضيات المصنوعة من الموكيت  مق% ٣٥ة فتشكل المنسوج

 علماً بأنه يمكن الحصول على األرضيات مباشرة من محالت بيع قطع غيار  .ةالمطاطياألرضيات 

 .السيارات واإلكسسوارات 

 

نواع قطع ولوازم السيارات تأتي في بند واحد يشتمل أن مستوردات األردن من كافة ألى إتجدر اإلشارة 

قد تراوحت هذا و" . أجـزاء وقطع منفصلة ولوازم سيارات" ت وينص على اسيارألعلى أرضيات 

علما .  مليون دينار٣١ – ١٥ بين حوالي )٢٠٠١-١٩٩٨( خـالل الفترة المستوردات من هذا البند

 .لكهربائيةأنواع قطع ولوازم السيارات الميكانيكية وأ البند السابق يشتمل على كافة نبا

 

تـاج األرضيات  من بلـدان متعددة حيث ال يوجد في األردن مصنع إلنالمطاطيةيتم استيراد األرضيات 

 نظراً للتكلفة االستثمارية المرتفعة إلنشاء مثل هذا النوع من المشاريع مما المطاطالمصنوعة من 

 .سينعكس على تكلفة المنتج  بحيث تصبح تكلفته أعلى من المستورد 

 



 
 

 ٩ 

 فيتم تصنيعها في األردن ومعظم اإلنتاج ذو مواصفات ،الموكيتنسيج أما األرضيات المصنوعة من 

نسيج  ويتم استيـراد األرضيات المصنوعة من ،بولة  المستوى نظراً الرتفاع تكلفة المواد الخاممق

الموكيت ذات المواصفات العـالية من دول مختلفة وعليه يهدف هذا المشروع إلى االستثمـار في 

يدة صناعة أرضيات السيارات المصنوعة من الموكيت وذلك إسهاماً في سد حاجة القطـاعات المستف

والمستخدمة لمثل هذه المنتجات داخل السوق األردني وفق مواصفات ومقاييس عالية الجودة بحيث 

وع وذلك نظـراً لتوفر متطلبات إقـامة مثل هذه المشاريع في ظروف ـذا النـينافس المستورد من ه

واق ـ توفر أساستثمارية وتوفر المواد الخـام في السوق المحلي واأليدي العاملة الماهرة فضالً عن

 .جيدة لمثل هذه المنتجات في البلدان المجاورة 

 

بناء على ما تقدم، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع على أرضيات السيارات المصنوعة من 

 :سنويا% ٥نسيج الموكيت للسنوات الخمسة القادمة، وبافتراض نسبة نمو 

 

 )طقم(الطلب المتوقع  السنة
 ٤٠,٦٠٠ األولى

 ٤٢,٦٣٠ ثانيةال

 ٤٤,٧٦١ الثالثة

 ٤٦,٥٠٠ الرابعة

 ٤٩,٣٥٠ الخامسة

 

 طقم من أرضيات السيارات، تشكل حوالي ٥,٤٠٠تصل الطاقة اإلنتاجية القصوى للمشروع  أنيتوقع 

% ٣٥ لألرضيات المصنوعة من نسج الموكيت والمقدر ب ٢٠٠٤من حجم السوق في العام % ١٣,٣

 .  طقمألف ١١٦ات المقدر ب  سوق أرضيات السيارإجماليمن 

 

 ما مجموعه بإنتاجأي  % ٥٠ المشروع سيعمل في السنة األولى بنسبة طاقة مستغلة أنبافتراض 

  .سنويا % ٥بنسبة  للسنوات الالحقة اإلنتاج طقم، كما تم افتراض زيادة في كميات ٢٧٠٠

 

 



 
 

 ١٠ 

   المنافسة والتسويق٣٠٣
اساً على  ـ السيارات المحبوكة نظراً العتمادها أسيوجد العديد من المشاغل التي تنتج أرضيات

اج بالمواصفات ـار متفاوتة ولكن اإلنتـادة الموكيت وهي متوفرة في السوق المحلى بأسعـم

المطلوبة وباألسعار المناسبة سيكون الفيصل في حصول صاحب المشروع على حصة معقولة 

 .من السوق تتناسب والتوقعات الواردة في هذه الدراسة 

 

 اإليرادات المتوقعة و أسعار البيع٤٠٣
.  دينار٢٤-٧,٥ات السيارات الموكيت بين يتتراوح أسعار الجملة السائدة محليا ألطقم أرض

 قطع اثنتان أربع دينار للطقم المكون من ١٢وألغراض هذه الدراسة فقد اعتمد سعر البيع بواقع 

 بيعه وأسعار تكون نوعية منتجات المشروع أن ويتوقع. للمقاعد األمامية واثنتان للمقاعد الخلفية

 .مناسبة

 

 :للمشروع للسنوات الخمسة القادمةيبين الجدول التالي اإليرادات المتوقعة 
 

الطاقة المستغلةالحصة من السوق طقم/اإلنتاج دينار/اإليرادات  السنة
 األولى ٣٢,٤٠٠ ٢٧٠٠ %٥٠,٠ %٦,٦٥

٦,٦٥%  الثانية ٣٤,٠٢٠ ٢٨٣٥ %٥٢,٥ 

٦,٦٥%  الثالثة ٣٥,٧٢٤ ٢٩٧٧ %٥٥,١ 

٦,٦٥%  الرابعة ٣٧,٥٠٠ ٣١٢٦ %٥٧,٨ 

٦,٦٥%  الخامسة ٣٩,٣٨٤ ٣٢٨٢ %٦٠,٧ 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١١ 

 

 
 

  موقع المشروع ١٠٤
يقترح إقامة المشروع في مدينة عمان في إحدى المناطق الصناعية أو الحرفية نظراً لتوفر 

 باإلضافة إلى القرب من أماكن تواجد موردي ،كهرباء وخالفهالخدمات الضرورية من ماء و

   .المواد الخام  

 

 : البناء ٢٠٤

 
محالت /  عبارة عن مخازن ، متراً مربعا٦٠ًتقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي 

الحرفية يتوقع أن تصل أجـرتها السنوية / تجارية سيتم استئجارها ضمن المناطق الصناعية 

تم افتراض أن البناء سيحتاج بعض التعديالت .  ديناراً وفقاً لألسعار السائدة ١,٨٠٠ حـوالي

بما يتناسب واالستخدام من إقامة سدة مناسبة وبعض التمديدات الكهربائية والميكانيكية وقد قدر 

 .   دينار ٧٥٠إجمـالي تكلفتها بمبلغ 

 

 :المعدات والتجهيزات  ٣٠٤

 
 :معدات األساسية مع التركيب والتشغيل كما يلي تقدر تكلفة التجهيزات وال

دينار/ الوحدة سعر العدد دينار/التكلفة  الوصف

١٠,٠٠٠ ١ ١٠,٠٠٠ 
  ألمانيمنشأ ماكينة قص وحبكة 

  

  ألمانيمنشأ ماكينة درزة صناعية  ١,٠٠٠ ١ ١,٠٠٠

 عدد وأدوات يدوية منوعة   ١,٠٠٠

 المجموع ١٢,٠٠٠

 

الدراسة الفنية.٤



 
 

 ١٢ 

 

  واألثاث السيارة٤٠٤
 إضافة إلى أثاث بسيط قدرت كلفته بمبلغ . دينار٨,٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل تقدر كلفتها بمبلغ 

 . دينار٢٠٠

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥٠٤
 

دينار/ الراتب الشهري دينار/اإلجمالي  الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠

  عامل ٣ ١٥٠ ٥,٤٠٠

  السنوي المجموع ٨,٤٠٠

 

 

  المواد األولية والتكلفة المتوقعة٦٠٤
 
  دينار للمتر المربع،٦-٢ بين أسعاره والتي تتراوح تتمثل المواد األولية بمختلف أنواع الموكيت −

ع هذه المـواد من تؤمن جمي. واللوازم األخرى من خيوط وغيرها البالستيك رقائق باإلضافة إلى 

  أي.دينار) ٤,٨٠( من المواد األولية ب  الواحدالطقمهذا ويقدر معدل كلفة . السوق المحلية

 .من أسعار البيع % ٤٠حوالي 
 

 : الخدمات الضرورية ٧٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ١٠٠
الكهرباء ٥٠٠

الوقود ٦٠٠

المجموع ١,٢٠٠



 
 

 ١٣ 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٨٠٤
 

 بالتسجيل والترخيص وإجراء تعديالت البناء ءذ بد اشهر للتنفي٣يحتاج المشروع إلى فترة 

 .علماً بأن المعدات متوفرة بالسوق المحلي ) سدة(

 
 
 

 
 

 :تكلفة اإلنتاج للسنة األولى  ١٠٥

 

 دينار/ التكلفة  البند
 ١٢,٩٦٠  مواد أولية-

 ٨,٤٠٠  رواتب وأجور-

 ١,٢٠٠ ضرورية خدمات -

 ١,٨٠٠  إيجارات-

 ١,٧٥٠   أخرى مصاريف تشغيلية-

 ٢٦,١١٠ لمجموعا
 
 

  كلفة الموجودات الثابتة٢٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
تعديالت البناء ٧٥٠

المعدات والتجهيزات ١٢,٠٠٠

السيارة ٨,٠٠٠

 أثاث ٢٠٠

تأمينات المستردة ٢٠٠

 المجموع ٢١,١٥٠

الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٤ 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

ات للموقع ـالزمة وإيصال الخدمـصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والتراخيص التشتمل م

 .  دينار٥٠٠قدر إجمالي هذا البند بمبلغ . ومصاريف متفرقة أخرى 
 

  رأس المال العامل٤٠٥
 

وبذلك يكون رأس المال ) لمدة شهر(تم احتساب رأس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية 

 . دينار ٢,١٧٦لعامل للمشروع ا
 

  ملخص تكاليف المشروع٥٠٥

 

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ٢١,١٥٠

 مصاريف التأسيس  ٥٠٠

 رأس المال العامل ٢,١٧٦

 المجموع ٢٣,٨٢٦
 

  وسائل التمويل٦٠٥  
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ١٣,٨٢٦

 قرض الموجودات الثابتة ١٠,٠٠٠

 المجموع ٢٣,٨٢٦
 

 

 

 



 
 

 ١٥ 

  األسس والفرضيات المالية٧٠٥

 
 الل الفترة التأسيسية على قرض قيمته ـ حصول المستثمر خافتراضألغراض هذه الدراسة تم 

يسدد القرض على خمس .  ابتةـول الثـ لألصاالستثماريةجزء من التكاليف  دينـار ١٠,٠٠٠

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

في حين يتم تغطية باقي التكاليف . التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 .  المشروعأصحابمن مصادر 

 

لي واستمرار  العمر التشغيإمدادتم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية 

 -:  على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادالمشروع لعشرة سنوات وذلك 

 

ام ومدخالت اإلنتاج ستكون ـ أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخافتراضتم 

 . نقدية

 

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

 . من األرباح الصافية % ١٥ ضريبة الدخل بنسبة احتسبت -

 . %١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم  -
 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٨٠٥
 

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

اء ـادر على الوفـ المشروع قأن النقدية كذلك تشير التدفقات. ربحاً صافياً للسنوات الخمسة القادمة

اب ـمرفق كذلك بهذه الدراسة حس.  بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 : والتي تبين ما يلي. األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية

 
 
 

 



 
 

 ١٦ 

 دينـار فـي السـنة األولـى للتشـغيل        ٢,٢٣٦ يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين        أنيتوقع   -

 .   دينار في السنة الخامسة٤,٥٩٧و

تبلغ قيمة الرواتـب    . سيوفر المشروع فرص عمل ألربعة موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع            -

ة سـن الفـي   دينـار   ١٠,٠٣٧ إلى دينار في السنة األولى ترتفع       ٨,٤٠٠واألجور التي ستدفع لهم     

  .الخامسة

فـي السـنة الخامسـة      % ٢٢في السنة األولى و   % ٩,٧ بين     االستثمارسبة العائد على    تتراوح ن  -

 %.٢٢و% ١٥,٢ونسبة العائد على حقوق الملكية بين .  للتشغيل التجاري

 . دينار١٤٥٦١  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٢٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

  .١,٦ االستثمارات إلىالقيمة الحالية لإليرادات تبلغ ناتج قسمة  -

 . سنوات  ٤رة االسترداد للمشروع  تبلغ فت -

ات بنسب تتراوح بين    ـ الخدم أسعار تخفيض   أو تكاليف التشغيل    أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع       -

زم للحكم على    من الحد األدنى الال    أعلىيبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية        % ٢٠و% ١٠

وال بد مـن    % ٢٠اليف التشغيل بنسبة    ـ لزيادة تك   المشروع يعتبر حساساً   أن إال.  جدوى المشروع 

  . على التكاليفاإلنفاقمراعاة ذلك عند 

 

 

 
 
 

 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 الميزانية التقديرية) ٣

 رات الماليةملخص االستنتاجات والمؤش) ٤

 مالحق الدراسة٥.٩



الموقع المقترح
عمان

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

32,40034,02035,72137,50739,382المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

12,96013,60814,28815,00315,753تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,4005,6705,9546,2516,564تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,2002,3102,4262,5472,674تكاليف المصنع التشغيلية

20,56021,58822,66723,80124,991مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,84012,43213,05413,70614,392الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,0003,1503,3083,473رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

300315331347365مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,8001,8001,8001,8001,800إيجارات

00000أيجار أرض
390410430451474مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 5,5505,5885,7775,9766,185مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
2,4592,4592,4592,4592,459اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

8,1098,1478,3368,5358,744مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,7314,2854,7175,1715,648الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,100836656458240الفائدة على القرض
2,6313,4494,0614,7135,408الربح قبل الضريبة

395517609707811الضريبة على األرباح
2,2362,9323,4524,0064,597األرباح الصافية

%61%62%64%66%68نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
25,20024,58224,60724,60924,584نقطة التعادل (بالدينار)

%62%66%69%72%78نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

75025.0030أألبنية
025.000منشآت أخرى
12,00010.001,200معدات وأجهزة

2006.6730األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,459المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,1762,1760رأس المال العامل المطلوب

23,82613,82610,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)
اسم المشروع

انتاج ارضيات السيارات المصنوعة من الموآيت



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
32,40034,02035,72137,50739,382المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
32,40034,02035,72137,50739,382المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,826حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

في بداية المدة) ) 1,0962,9384,9026,9018,930الرصيد النقدي اإلفتتاحي
23,82633,49636,95840,62344,40848,313مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
21,150مجموع اإلستثمارات

1,08020,56021,58822,66723,80124,991التكاليف التشغيلية المباشرة
5,5505,5885,7775,9766,185إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,100836656458240الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
395517609707811الضريبة

22,73027,60528,52929,70930,94132,226إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0965,8918,42910,91413,46716,086صافي 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

1,0964,2536,6278,93211,28713,688رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,3161,7242,0312,3572,704توزيعات األرباح

1,0962,9384,9026,9018,93010,984صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ارضيات سيارات



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,0962,9384,9026,9018,93010,984النقد

00000المدينون
1,0801,0801,0801,0801,0801,080المخزون

2,1764,0185,9827,98110,01012,064إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
750المباني

12,000األجهزة والمعدات
200األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
21,15021,15021,15021,15021,15021,150إجمالي األصول الثابتة
2,4594,9197,3789,83812,297اإلستهالك التراآمي

21,15018,69116,23113,77211,3128,853القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,82623,10822,51421,95321,42320,917مجموع 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
13,82613,82613,82613,82613,82613,826رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9212,1283,5495,199األرباج المجمعة
9211,2071,4211,6501,893الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,82614,74715,95417,37519,02520,918مجموع حقوق الملكية
23,82623,10922,51421,95421,42320,918مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

%22.0%18.7%15.7%13.0%9.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح /األصول).
(األرباح الصافية/حقوق الملكية) %22.0%21.1%19.9%18.4%15.2معدل العائد على حقوق الملكية

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.23.03.74.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

0-00000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج ارضيات سيارات



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,8265تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %12,9495مساهمة صاحب

%11,00012القروض

% %50%46.2القرض الى التكاليف

%15%54.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,2362,9323,4524,0064,597صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %13.7%12.6%11.4%10.1%8.1الربح قبل الضريبة

%22.0%18.7%15.7%13.0%9.7معدل العائد على اإلستثمار %

%22.0%21.1%19.9%18.4%15.2معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 2.23.03.74.2NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

25,20024,58224,60724,60924,584نقطة 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 5,980-14,56112,79011,0207,8661,1724,291صافي القيمة الحالية

IRR %5.0%17.0%13.4%21.3%23.1%25.8%29.0معدل العائد الداخلي

B/C 1.61.51.41.31.01.20.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,445

11.2%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

24,717

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.8%

19.3%

2.6

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ارضيات السيارات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR29.0%معدل العائد الداخلي

NPV14,561صافي القيمة الحالية

B/C1.6اإليرادات الى التكاليف
فترة اإلسترداد

Pay 
Back4.0

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR25.8%معدل العائد الداخلي

NPV12,790صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR23.1%معدل العائد الداخلي

NPV11,020صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.3%معدل العائد الداخلي

NPV7,866صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR13.4%معدل العائد الداخلي

NPV1,172صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR17.0%معدل العائد الداخلي

NPV4,291صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR5.0%معدل العائد الداخلي

NPV-5,980صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,7300-22,730

11,0966,2905,194

2896,8456,756

31067,2777,171

41117,7317,620

511730,64230,526

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,0030-25,003

11,0966,2905,194

2896,8456,756

31067,2777,171

41117,7317,620

511731,52831,411

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,2760-27,276

11,0966,2905,194

2896,8456,756

31067,2777,171

41117,7317,620

511732,41332,296



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,7300-22,730

11,0964,6703,574

2895,1445,055

31065,4915,385

41115,8555,744

511728,12428,007

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,7300-22,730

11,0963,0501,954

2893,4433,354

31063,7053,599

41113,9803,869

511725,60625,489

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,8380-22,838

11,2053,6792,474

2984,1274,029

31164,4324,316

41224,7534,631

512827,78527,656

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,9460-22,946

11,3151,068-247

21071,4091,303

31271,5881,461

41331,7751,642

514024,92724,787
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