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 الهاتف المركز الهاتف المركز الهاتف المركز

 ٢٢٤١٠٤٨/٠٣ الطفيلـة ٣٨٥٥٨٧٦/٠٥ الزرقــــاء٦٢٣٦١٦٧/٠٢ المفـرق
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حرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنـامج تعزيـز اإلنتاجيـة

جيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني منهـابهدف تش ) إرادة(
 .الشباب األردني

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

المحلية من المشـاريعفرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات  وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة للفرصـة

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

لتقـديم أيـة) إرادة(شارين في مراكز تعزيـز اإلنتاجيـــة        لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمست     
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
. اثنان وعشرون مركزاً  كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 )ركز لديكبادر باالتصال بأقرب م (
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  المحتويات

.١  المشروع ملخص 

.٢ المقدمة  
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع
   ٣. ٢ الموقع العام للمشروع

.٣ دراسة السوق  
   ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها

   ٢. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة
   ٣. ٣ والتسويق المنافسة

   ٤. ٣  األسعار واإليرادات المتوقعة
.٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع
   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ التجهيزات والمعدات 
   ٤. ٤ األثاث والتجهيزات المكتبية 

   ٥. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية 
   ٦. ٤ البضاعة للمتاجرة 

   ٧. ٤ الخدمات الضرورية 
    ٨ .٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

.٥ الدراسة المالية 
   ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

   ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ التشغيلتكاليف 
   ٥٠٥ تكاليف المشروع 

   ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات المالية
   ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

   ٨. ٥ مالحق المالية ال
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 ملخص المشروع -١

  محطة وقود وخدمة السيارات اسم المشروع

      وادي موسى       موقع المشروع

 وخدمات  بنزين وسوالر وديزل  منتجات المشروع

اشخاص ٨ األيدي العاملة

 دينار ١١٧,١٣٤ الكلي االستثمار

 اردين ١٦,٥٠٧ NPVصافي القيمة الحالية 

 % ١٥,٢ IRRمعدل العائد الداخلي 

  B/C١,١القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات 

 سنة ٥ Pay Back Periodفترة اإلسترداد 

 

 ملخص المؤشرات المالية هو للحالة األساسية *  
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  وصف المشروع١-٢

 

، وتنشط حركة الشاحنات في نقل البضائع  ردناأليعتبر قطاع النقل من القطاعات االقتصادية الهامة في 

عتبر يو.  المعابر الحدودية المختلفةإلى أو عمان إلىالعقبة مرورا بالطريق الصحراوي متجهة والى من 

من ألوية الجنوب الهامة نظرا الحتضانه مدينة البتراء األثرية  عانمالتابع لمحافظة وادي موسى لواء 

 ٠ السياح لزيارة آثارها  أعداد كبيرة منيؤمهاوالتي 
 

لتلبية محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات ا في منطقة وادي موسى تلبية إقامة لذلك يأتي مشروع 

 . تمر من تلك المنطقةاحتياجات السيارات التي 
 
 

   مبررات وأهداف المشروع٢-٢
 

 استعراض عدد من مكنيفنظراً لترابط منطقة المشروع مع المناطق االخرى من خالل طرق عامة،  

الخدمة بتقديم م معظم هذه المحطات وتقحيث . خدمات محطات الوقود االخرى في المنطقة القريبة 

خدمات متكاملة للسيارات  ال توفر  في معظمهاالعامة للسيارات من خالل بيع البنزين والسوالر،  إال أنها

 .  وخالفهوالبناشر من حيث الغسيل والتشحيم وغيار الزيت 

 

 االستثمارية التي سيهيئها المشروع ألبناء ة الفرص في تقديمأما الفوائد المادية غير المباشرة فتتضمن

 ٠وزيادة دخل صاحب المشروع تقديم عدد من فرص العمل، و ،المنطقة

 

 

 

 

 

 

 المقدمة. ٢
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  الموقع العام للمشروع٣-٢
 

ن على الشارع الرئيسي ويراعى عند اختيار الموقع أن يكو. سيقام المشروع في منطقة وادي موسى 

 حتى يستطيع المشروع تقديم خدماته للقادمين من العقبة ومعان والمغادرين  وذلكعند مدخل المدينة

 .اليهما

        

 

 
 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١-٣
 

وقود ، البيع محطات النشاطات االقتصادية ذات العالقة وتركيزها في المملكة ومنها ) ١( رقم ملحقيبين 

 ملحق كما يبين. يانة السيارات، مبيعات قطع غيار السيارات إضافة إلى البيع بالجملة النواع الوقودص

 ومقارنتها  العقبة ومعانبيانات النقل البري ووسائط النقل المرخصة واستهالك الوقود بمنطقة) ٢(رقم 

 . باألردن
 

  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة٢-٣
 

 الموقع المقترح للمشروع سيكون على الشارع الرئيسي لوادي موسى عند مدخلها على الرغم من أن

والذي تستعمله السيارات التي تزور المنطقة بغض النظر عن أماكن تسجيلها، إال ا نه وألغراض هذه 

باستثناء الشاحنات (الدراسة ، فقد اعتبر أن السيارات المسجلة في دائرتي تسجيل أراضي معان والعقبة 

هي األكثر استخدما للشارع الذي سيقام عليه المشروع ، وبالتالي فإنها ) لتي تسلك الطريق الصحراويا

 .تعتبر من العمالء المحتملين للمشروع موضوع البحث

 

المسجلة لدى ) باستثناء الشاحنات( أعداد السيارات ٢٠٠٢أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة لعام 

 : سيارة موزعة على النحو التالي١١,٤٥٤قبة دائرتي تسجيل معان والع

 

 

 

 السوقدراسة. ٣
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فان وترك  حافلة صالون المدينة

 صغير

 المجموع أخرى صهريج

 ٦,٧٧١ ٥٦٣ ٢٥١ ٤,٢٤٠ ٨ ١,٧٠٩ معان

 ٤,٦٨٣ ٦٧٧ ٢٠ ١,٠٩٩ ٢٩ ٢,٨٥٨ العقبة

 ١١,٤٥٤ ١,٢٤٠ ٢٧١ ٥,٣٣٩ ٣٧ ٤,٥٦٧ المجموع

 

 لمحطة المحتملين والعقبة ستكون من العمالء من السيارات المسجلة في معان% ١٠ أنوعلى افتراض 

% ٦ وان معدل ا لنمو في السيارات المسجلة في هاتين المحافظتين يبلغ حوالي الوقود موضوع البحث

 لتر ديزل ٤٠ لتر لسيارات الصالون و٢٠، وأن معدل استهالكها األسبوعي من البنزين سيكون سنويا

المتوقع في العام ألخرى، وهو معدل متحفظ، فان حجم الطلب  و اأبللحافالت والسيارات الفان والبك 

 مليون لتر ١,٥٨٠ لتر بنزين و ألف ٥٣٥ يقدر ب مشتقات الوقود التي تبيعها المحطةعلى  ٢٠٠٤

 .ديزل

 

 بلغ حوالي ٢٠٠٢كما أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة أن عدد زوار مدينة البتراء في عام 

التحفظ فانه لم يؤخذ بعين االعتبار نموا سنويا في أعدادهم خالل العامين ، وألغراض  ألف زائر١٤٢

من الزوار يستخدمون الحافالت في رحالتهم الجماعية لزيارتها ، % ٧٠ أنوعلى افتراض .  ٢٠٠٣

رحلة /  حافلة ٢,٥٠٠ بلغت حوالي ٢٠٠٢الرحالت التي أمت المنطقة في عام /فان عدد الحافالت

 . رحلة خالل العام/ة سيار١٠,٠٠٠وحوالي 

   

من حافالت وسيارات الزوار ستحصل على احتياجاتها من الوقود من % ٣٠وعلى افتراض ان ما نسبته 

 . لتر ديزلألف ٤٥ لتر بنزين و ألف ١٢٥المحطة موضوع البحث، فان حجم الطلب الحالي يبلغ 

 

 ١,٦٢٦ لتر بنزين و لفأ ٦٦٠على المحطة موضوع البحث يبلغ وبذلك فان مجموع الطلب الحالي 

 يبين الجدول التالي مبيعات المحطة موضوع البحث من البنزين والديزل وذلك .ديزلمليون لتر 

 % :١٠بافتراض معدل نمو سنوي نسبته 
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 /بنزينمبيعات  السنة

  ألف لتر

 /ديزلمبيعات 

 ألف لتر

١,٦٢٦ ٦٦٠ ٢٠٠٤ 

١,٧٨٧ ٧٢٦ ٢٠٠٥ 

١,٩٦٦ ٧٩٨ ٢٠٠٦ 

٢,١٦٢ ٨٧٨ ٢٠٠٧ 

٢,٣٧٩ ٩٦٦ ٢٠٠٨ 

 

 والتسويق منافسة  ال٣-٣
 

بالرغم من أن هدف اقامة محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات هو الحصول على عائدات مالية 

 ساعة إضافة إلى ٢٤ أنه يفضل إبراز هدف الخدمة المميزة بـ إال، ألصحابهامناسبة تحقق مردوداً 

ر الزيت واإلطارات وخدمات الطعام حيث أن اكتساب تكامل الخدمات من حيث تعبئة الوقود، تغيي

المشروع لسمعه محلية سيجذب اليه عمالء كثيرين سيساهمون في تغطية جزء من تكاليف محطة 

 .المحروقات التشغيلية

 

وال يتوقع أن يواجه المشروع صعوبات في الحصول على الحصة ألمفترضه للمشروع، ال سيما وان 

  ٠يساعد في تحقيق ذلكالموقع المقترح للمحطة س

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 8 

  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٤-٣
 

 -: البيع واإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمةأسعار الجدول التالي يبين

 

 المبيعات المتوقعة  اإليرادات

)لف لترأ(  

سعر اللتر 

)دينار(  

 المبيعات 

 )دينار(

 ٧٩,٢٠٠ ٠,٤٠٠ ١٩٨ *بنزين سوبر

 ١٣٨,٦٠٠ ٠,٣٠٠ ٤٦٢ *بنزين عادي

 ٢١١,٣٨٠ ٠,١٣٠ ١,٦٢٦ ديزل وكاز 

 ١٩,٠٠٠ - - غيار الزيت

 ٨,٢٠٠ - - غسيل السيارات

 ٤,٠٠٠ - - البناشر

 ٤٦٠,٣٨٠ المجموع 

 .من إجمالي كمية مبيعات البنزين% ٣٠افترض أن نسبة كمية مبيعات البنزين السوبر يعادل  •
 
 تقوم  سيارة،١,١٤٤ والبالغ عددها سيارات التي تتعامل مع المحطةمن عدد ال% ٢٠اعتبر ان  •

 . على التوالي١,٥ و ٧,٠ و ٣,٠ بأسعار بغسيل وتغيير الزيت وخدمة البناشر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 9 

 

 

 

 المشروع  موقع ١-٤
 

يقترح إقامة المشروع في منطقة وادي موسى على الشارع الرئيسي المؤدي إلى المدينة والذي يربطها 

ويفترض توفر الخدمات الرئيسية في هذا الموقع المالئم لمحطة . العقبة /  معان إلىطرق المؤدية بال

 دونم ذلك في حالة عدم توفر ٢قطعة أرض بمساحة بحدود يقترح استئجار . وقود وخدمة السيارات

وألغراض هذه الدراسة فقد تم اعتبار انه سيتم شراء قطعة األرض بكلفة  . بديل الشراء بكلفة مناسبة

 . دينار١٦,٠٠٠تقدر بحدود 
 

  البناء ٢-٤
 

سيتم تجهيز الموقع وإجراء أعمال الحفريات للخزانات وتسوير الموقع وتجهيز الساحات واألرصفة 

 : منوي أقامتها كما يلي  تبلغ كلف هذه األعمال باإلضافة لألبنية الأنيتوقع . لتناسب المشروع

 

 دينار/ التكلفة)٢م/دينار(التكلفة)٢م(المساحة البند
 ١,٦٠٠ - - أعمال الحفريات وتسوية األرض

 ٢,٠٠٠ - -  واألسوارالجدران اإلستنادية

 ٦,٠٠٠ - - تزفيت الساحاتأعمال تجهيز و

 ٢٠,٠٠٠ ٥٠ ٤٠٠ هناجر ومظالت

 ٢,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ١ )إسمنتي( خزان مياه ارضي

 ٢,٤٠٠ ٦٠ ٤٠ مكاتب ومرافق الموظفين والعمال

 ٣٤,٠٠٠ المجموع 

 

 المعدات التجهيزات وكلفة  ٣-٤
 

علماً بأن العدادات الخارجية للوقود وعددها ، تكلفة التجهيزات والمعدات مع التركيب يبين الجدول التالي

 .رولتقدم مجاناً من شركة مصفاة البت) بنزين عادي، سوبر، ديزل، كاز (٤

 الدراسة الفنية. ٤
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 التكلفة العدددينار/تكلفة الوحدة األجهزة
 ٢٤,٠٠٠ ٦ ٤,٠٠٠ ) كاز١ بنزين، ٣ ديزل، ٢(خزانات وقود 

 ٤,٠٠٠ ١ ٤,٠٠٠ جكات رفع هيدروليك

 ٣,٠٠٠ ٦ ٥٠٠ مضخات غاطسة لآلبار

 ٣,٠٠٠ ٦ ٥٠٠ مضخات خارجية

 ٣,٥٠٠ ١ ٣,٥٠٠ ماكينة بناشر

 ٢,٠٠٠ ٤ ٥٠٠  ات وضاغطات هواء متنوعةمضخ

 ١,٠٠٠ ١ ١,٠٠٠ مضخات صابون وماء وشفاط للمغسلة

 ٥,٠٠٠ ١ ٥,٠٠٠ تمديدات كهربائية ومولد احتياطي 

 ٤,٠٠٠ ١ ٤,٠٠٠ أجهزة إطفاء حريق 

 ٤٩,٥٠٠ المجموع 
 
 

  األثاث والتجهيزات المكتبية٤-٤
  . دينار١,٥٠٠ ومرافق العمال ، تقدر كلفته بمبلغ يحتاج المشروع إلى أثاث بسيط للموظفين

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٥-٤
 
 

  :هم الشهرية والسنوية خالل السنة األولى للتشغيل  وأجوريبين الجدول التالي الموظفين والعمال

 

 اإلجمالي السنوي الراتب الشهري العدد الدائمة تكاليف اإلدارة والعمالة
 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١)إداري ومحاسب(مالك المشروع/مدير

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ ل فنيمسؤو

 ١,٥٠٠ ١٢٥ ١ عمال فنيون 

 ٥,٤٠٠ ٩٠ ٥ عمال عاديون

 المجموع
١١,١٠٠  ٨ 
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 :البضاعة للمتاجرة  ٦-٤
  

 -: للسنة األولىالبضاعة للمتاجرةالجدول التالي تكلفة يبين 
 

 

  البيان
الكمية السنوية 

 )بااللف لتر(المستهلكة 

/  للوحدة السعر

 دينار
 دينار/ التكلفة 

 ٧٧,٢٦٠ ٠,٣٩٠٢٠٠٠ ١٩٨ نزين سوبرب

 ٠,٢٩٠٦٧٣٠٣٦١٣٤,٢٩٠ ٤٦٢ بنزين عادي

 ٠,١١٧٧٨٦٦٨٤١٧٩,٧٤٢ ١,٥٢٦ ديزل 

 ٠,١١٧٢٩٠٣٨٤١١,٧٢٩ ١٠٠ كاز

 ١٤,٥٢٠ - -  وأخرىزيوت 

 ٤١٧,٥٤١ المجموع 

و ت من إيراداتها، كما اعتبر أن معدل كلفة غسيل السيارا% ٧٠ معدل كلفة الزيوت تعادل أنافترض 

 . من إيراداتها% ١٠ فتعادل البناشر
 

 : الخدمات الضرورية ٧-٤
 

 

 دينار/ التكلفة السنوية  دينار/ التكلفة الشهرية  البند

 ١,٥٠٠ ١٢٥ المياه
 ١,٥٠٠ ١٢٥الكهرباء
 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ المجموع

 

  الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٨-٤
 

ن اختيار الموقع والتسجيل والترخيص والقيام بإعمال  أشهر للتنفيذ، بدء م٩ فترة إلىيحتاج المشروع 

 .والمعدات الالزمة للمحطة وحتى التشغيل األجهزة  البناء وتوفيروأعمالالحفريات وتسوية الموقع 
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  كلفة الموجودات الثابتة١-٥
 

 دينار/ التكاليف البند
 ١٦,٠٠٠ األرض 
 ٣٤,٠٠٠ البناء

 ٤٩,٥٠٠التجهيزات والمعدات
 ١,٥٠٠ألثاث والتجهيزات المكتبيةا

 ٥,٠٠٠ )الخ...تأمين كهرباء،ماء،تلفونمصفاة ، (تأمينات مستردة 

 ١٠٦,٠٠٠ المجموع 
 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢-٥
 

 دينار وتشتمل على رسوم التسجيل والترخيص والمصاريف ١,٥٠٠بمبلغ مصاريف التأسيس قدرت 

 .المتفرقة األخرى
 

  رأس المال العامل٣-٥
 

على اعتبار دورة تشغيلية مدتها أسبوع بالنسبة للبضاعة للمتاجرة وشهر تم إحتساب راس المال العامل 

 . دينار٩,٦٣٤بلغت قيمة هذا البند . واحد بالنسبة لباقي التكاليف المباشرة وغير المباشرة

الدراسة المالية. ٥
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  تكاليف التشغيل٤-٥
 

 البند دينار/ التكاليف 

 البضاعة للمتاجرة ٤١٧,٥٤١

 األجور والرواتب  ١٢,٣٢١

 الخدمات الضرورية  ٣,٠٠٠

 مصاريف تشغيلية اخرى ٣,٩٣٠

 المجموع ٤٣٦,٧٩٢

 

  المشروعتكاليف ٥-٥
 

 دينار/ الكلفة البند
 ١٠٦,٠٠٠كلفة الموجودات الثابتة

 ١,٥٠٠  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل

 ٩,٦٣٤ راس المال العامل 

 ١١٧,١٣٤ جموع الم

 

  و األسس والفرضيات المالية التمويلوسائل ٦-٥
 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من 

من % ٤٣ دينار يمثل حوالي ٥٠,٠٠٠ ، تبلغ قيمة هذا القرض التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة . وع إجمالي تكاليف المشر

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة %. ١٠سنوية هي 

 . هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب المشروع الخاصة.سماح 
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مدة خمسة سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي واستمرار تم إجراء التحليل المالي للمشروع ل

 -:المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

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

 .اد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة لإليراداتتم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزد

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

 .%١٥بواقع أحتسبت ضريبة الدخل 

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧-٥
 

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

على الوفاء بالتزاماته  تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادركذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتالمالية 

 :والتي تبين ما يلي.  . التقديريةةزانيوالخسائر، التدفق النقدي والمي
 

 و للتشـغيل دينار في السـنة األولـى    ٩,٩٩٠يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة٢٥,١٣٠

تبلـغ قيمـة     . من بينهم صاحب المشـروع    موظفين وعمال     لثمانية  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينار فـي    ١٤,٩٧٦ دينار في السنة األولى ترتفع إلى        ١٢,٣٢١لهم  الرواتب واألجور التي ستدفع     

 .السنة الخامسة

في السنة الخامسـة     % ٢٤,٥ في السنة األولى و   %  ٨,٨تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %. ٢٤,٥و  % ١٤,٠ ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. للتشغيل التجاري

 .  دينار١٦,٥٠٧  NPV للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية -

  % .١٥,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 .سنوات ٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -
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في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع بنسـب تتـراوح بـين                   -

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

أو ارتفـاع تكـاليف     % ٥ بنسبة   ويعتبر المشروع حساسا النخفاض أسعار البيع     . جدوى المشروع 

 . ، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك %١٠التشغيل بنسبة 
 

   
 
 
 
. و الخسائراألرباححساب  ١. ٦  

.قائمة التدفقات النقدية ٢. ٦  

.لعموميةالميزانية ا ٣. ٦  

. ملخص االستنتاجات والمعايير المالية٤. ٦  
 

 

 الماليةمالحق ال٨ .٥



الموقع المقترح
وادي موسى

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

460,380506,418557,060612,766674,042المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,65710,14010,64711,17911,738تكاليف العمل المباشرة
417,541459,295505,225555,747611,322ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,0606,6667,3338,0668,872تكاليف المصنع التشغيلية

433,258476,101523,204574,992631,932مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
27,12230,31733,85637,77442,110الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,6642,7972,9373,0843,238رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
120132145160176قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
7508259089981,098مصاريف أخرى

3,5343,7543,9904,2424,512مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5356,5356,5356,5356,535اإلستهالك لإلصول الثابتة

300300300300300إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

10,36910,58910,82511,07711,347مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
16,75319,72823,03126,69730,763الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة على القرض
11,75315,54719,75124,40829,564الربح قبل الضريبة

1,7632,3322,9633,6614,435الضريبة على األرباح
9,99013,21516,78820,74725,130األرباح الصافية

%27%29%32%35%38نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
260,878246,721232,079216,822200,818نقطة التعادل (بالدينار)

%30%35%42%49%57نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

34,00025.001,360أألبنية
025.000منشآت أخرى
49,50010.004,950معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
6,535المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,5005300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,6349,6340رأس المال العامل المطلوب

117,13467,13450,000إجمالي تكلفة المشروع
%43%57%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات



الموقع المقترح
وادي موسى

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
460,380506,418557,060612,766674,042المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
460,380506,418557,060612,766674,042المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
67,134حقوق الملكية

50,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,6044,3637,63011,46815,945الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
117,134461,984510,781564,690624,234689,988مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
106,000مجموع اإلستثمارات

8,030433,258476,101523,204574,992631,932التكاليف التشغيلية المباشرة
3,5343,7543,9904,2424,512إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
5,0004,1813,2802,2891,199الفائدة

1,500المصاريف التأسيسية  والخلو
1,7632,3322,9633,6614,435الضريبة

115,530443,555486,368533,437585,184642,078إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,60418,42924,41331,25439,05047,910صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8,1909,0099,91010,90111,991أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8,1909,0099,91010,90111,991إجمالي دفعات سداد القرض

1,60410,23915,40421,34428,14935,919رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05,8777,7739,87512,20414,782توزيعات األرباح

1,6044,3637,63011,46815,94521,137صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات



الموقع المقترح
وادي موسى

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,6044,3637,63011,46815,94521,137النقد

00000المدينون
8,0308,0308,0308,0308,0308,030المخزون

9,63412,39215,66019,49823,97529,166إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

16,000األرض
34,000المباني

49,500األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
5,000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
106,000106,000106,000106,000106,000106,000إجمالي األصول الثابتة
6,53513,07019,60526,14032,674اإلستهالك التراآمي

106,00099,46592,93086,39579,86073,326القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,5001,2009006003000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
117,134113,058109,490106,493104,135102,492مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
8,1909,0099,91010,90111,9910اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

8,1909,0099,91010,90111,9910مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

41,81032,80122,89211,99100رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
41,81032,80122,89211,99100مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
67,13467,13467,13467,13467,13467,134رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4,1149,55516,46825,011األرباج المجمعة
4,1145,4416,9138,54310,347الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

67,13471,24776,68983,60292,144102,492مجموع حقوق الملكية
117,134113,058109,490106,493104,135102,492مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.5%19.9%15.8%12.1%8.8معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.5%22.5%20.1%17.2%14.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.41.61.82.00.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

00-0000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات



الموقع المقترح

وادي موسى

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%117,13410تكاليف المشروع

%67,13410مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%50,00012القروض

%50%42.7القرض الى التكاليف %

%15%57.3مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة 
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

9,99013,21516,78820,74725,130صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%4.4%4.0%3.5%3.1%2.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%24.5%19.9%15.8%12.1%8.8معدل العائد على اإلستثمار %

%24.5%22.5%20.1%17.2%14.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.61.82.00.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

260,878246,721232,079216,822200,818نقطة 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 366,045-174,769-183,009-83,251-16,5079,1151,722صافي القيمة الحالية

IRR 4.2-%12.3%13.6%15.2معدل العائد الداخلي%#NUM!#NUM!#NUM!

B/C 1.0-0.10.0-1.11.01.00.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

231,464

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

16.2%

19.7%
1.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

محطة وقود وخدمة السيارات والشاحنات

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

17,174
3.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR15.2%معدل العائد الداخلي
NPV16,507صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR13.6%معدل العائد الداخلي
NPV9,115صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR12.3%معدل العائد الداخلي
NPV1,722صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR-4.2%معدل العائد الداخلي
NPV-83,251صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-183,009صافي القيمة الحالية
B/C-0.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-174,769صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي
NPV-366,045صافي القيمة الحالية
B/C-1.0اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0115,5300-115,530

128,37023,588-4,782

230,35426,563-3,791

33,94529,86625,921

44,33733,53229,195
54,768185,097180,330

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0127,0830-127,083

128,37023,588-4,782

230,35426,563-3,791

33,94529,86625,921

44,33733,53229,195
54,768192,430187,662

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0138,6360-138,636

128,37023,588-4,782

230,35426,563-3,791

33,94529,86625,921

44,33733,53229,195
54,768199,763194,995



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0115,5300-115,530

128,370569-27,801

230,3541,242-29,112

33,9452,013-1,932

44,3372,893-1,443
54,768150,338145,571

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0115,5300-115,530

128,370-22,450-50,820

230,354-24,079-54,433

33,945-25,840-29,785

44,337-27,745-32,081
54,768115,580110,812

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0116,3330-116,333

131,207-20,091-51,298

233,389-21,423-54,812

34,339-22,853-27,193

44,770-24,392-29,162
55,244126,757121,512

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0117,1360-117,136

134,044-63,770-97,814

236,425-69,408-105,833

34,734-75,573-80,307

45,204-82,315-87,519
55,72168,41662,695


