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رنـامج تعزيـز اإلنتاجيـةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت ب           

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

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

 األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية من المشـاريعفرص 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(زيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيـــة            لم
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
.شرون مركزاً  اثنان وع كافة مناطق المملكة وعددهافي) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 عوادم السيارات 

 ملخص المشروع . 1

 عوادم السيارات اسم المشروع

 العاصمة ومراكز المحافظات موقع المشروع

  سيارات وخدمة الصيانة للعوادمعوادم منتجات المشروع

  اثنان األيدي العاملة

 دينار 4.761 ياالستثمار الكل

 % 30.6  الداخليمعدل العائد

 دينار 3.067 صافي القيمة الحالية

  1.6القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 واتسن 3 فترة االسترداد
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ا يـؤثر    هتعتبر عوادم المركبات من أهم أجزاء المركبة وإهمال  تصليحها أو تبـديل            

لذلك و 0تلوث البيئة  ناهيك عن سلبيا على مستوى أداء المحرك وعلى عمره الزمني         

ر هذه الخدمـة فـي      اانتش إلى أدىمما   هامة، خدمة تصليح عوادم السيارات      تعتبر

 .لطلب الكبير والمتزايد على هذه الخدمةل تلبية المملكةجميع أنحاء 

 31/12/2002 لغايـة       مركبـة    542.812 يبلغ عدد المركبات المسجلة في األردن     

 وتمثـل مـا     )مركبة صالون (  258.959  وعدده العاصمةفي  مسجل  ما هو   منها  

يبلغ عدد سيارات الركوب     كما   0المملكة من العدد الكلي للمركبات في       % 48نسبته  

 283.853  العاصـمة الصالون  وسيارات النقل المشترك والركوب المتوسطة فـي          

 هذه  تالقي و 0 من إجمالي المركبات المسجلة في عمان      % 52مركبة وتمثل حوالي    

 . جيدا في مختلف محافظات المملكةالخدمة طلبا

 

  وصف المشروع1. 2

 إصـالح وتركيـب     متخصصا في مجـال    اخدمي على انه مشروعا     المشروعيصنف  

 حيـث   ، والشـحن  التـنقالت  خدمة في عوادم السيارات الصغيرة والمتوسطة المست    

تبديل وتصليح العوادم   إصالح  ة ألغراض   نات وعدد بسيط  يماكفي المشروع   يستخدم  

.  

 

 : مبررات وأهداف المشروع  2 .2

 . تبديل العوادم الطلب على خدمة إصالح والمساهمة في تلبية  •

 .تحقيق إيراد جيد الصحاب المشروع  •

  .توفير عدد من فرص العمل  •
 
 
  الموقع العام للمشروع3. 2

مراكـز محافظـات    محافظة العاصمة كما يمكن تنفيذه في       في   تنفيذ المشروع    يمكن

كثافة السكانية واعداد المركبات والفئات المسـتهدفة مـن مـالكي           المملكة حيث ال  

  .سيارات الركوب والشحن الصغيرة والمتوسطة

 

 

 المقدمة.2
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 0 ونموها السنوي رتبط ارتباطا مباشرا بعدد المركبات      يوسوق هذه الخدمة كبير     ان  

   مركبـة  542.812  حوالي 2002لدراسة لغاية عام   يبلغ عدد المركبات موضوع ا    

إجمالي عدد المركبـات     من%  48 تمثل ما نسبته     )صالون (مركبة 258.959منها  

، كما يبلغ عدد المركبات األخرى المسجلة في محافظة العاصمة          المسجلة في األردن  

 ,شحن متوسط و ركوب متوسطة و نقل مشترك من أخرى  مركبة 283.853
 

 :-خدمات المشروع وتصنيفها  1. 3

 

ركيب عوادم السيارات المذكورة في هذه الدراسـة        يقدم المشروع خدمة تصليح وت    س

  .وهو مشروع خدمي

 

  االستيراد والتصدير 2. 3

 

 تحديد حجم المستوردات والصادرات والمعاد تصديره لعوادم المركبات وذلك          يصعب

 من هـذه    تحديد المستوردات والصادرات     ولكن يمكن   0 كثيرة وعها ضمن بنود  قلو

 إذ  0أصحاب المصانع والعاملين في هذا المجـال      ل  من خال  بصورة تقريبية    السلعة

  وينحصر االستيراد تقريبا فـي     عادم ألف   100 بحوالي   المستوردات منها در قيمة   قي

 ألـف   240كما يقدر التصـدير بحـوالي        0 المعروفة محليا  شركات السيارات وكالء  

 المجـال   عاملة في هذا  حيث يبلغ اإلنتاج المحلي األردني لستة مصانع أردنية   ،عادم

  أبـو رميلـة    ،تسو ال ك  ، نبيل ، وهذه المصانع هي  التعاون     عادم ألف   600حوالي  

  .فيصلو

 

  السوق المحلي3. 3
 

من الصعب تحديد حجم الطلب المحلي على هذه الخدمة في عمان بسـبب تصـنيف               

 والتي تأتي ضمن عدد مـن بنـود قطـع           هاد تصدير عماللمستوردات والصادرات و  ا

تحديد حجم الطلب المحلي من خـالل  تم  لذلك 0 في بند  جميعها ل تتداخ و ،السيارات

 محالت تصليح وتركيـب     وأصحاباالستفسار من أصحاب المصانع المنتجة للعوادم       

  السوقدراسة.3
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 وكان نتيجة هذه االستفسارات التوصل تقريبا إلى حجم الطلب المحلي من            0لعوادما

  :المعطيات التاليةوخالل الفرضيات 

 موضوع الدراسة المسجلة فـي عمـان عـام          صالون ال  يبلغ عدد السيارات   -

 35 ، و ادمو ع  ثالث علىتحتوي   منها   % 60  مركبة 258.959 حوالي     2002

 . يحتوى على عادم واحد% 5 من المركبات يحتوي على عادمين و%

 التابعة لوكاالت   كراجاتال من المركبات يتم تصليحها في       % 15 افترض أن    -

 أما،   عوادم 3حديثة التي يحتوى معظمها على      وخاصة للسيارات ال    السيارات

  عوادمه لدى محالت وورش صيانة العـوادم       إصالحفيتم  % 85الباقي ونسبته   

 كـل   أنوبـافتراض    0سيارة صـالون   x 85% = 220.115 258.959  أي

 ،المجـال  اون في هذ   العامل  به أفاد وفقا لما  برميل في السنة     إلىمركبة تحتاج   

  .عادم  ألف 220يبلغ حوالي  لمحلي على العوادموق اسلا وبذلك فان حجم 

 إليهـا  ر السيارات المشا  أعدادمن  %  90وألغراض التحفظ وبافتراض أن      -

تبر من الفئات المستهدفة لخدمات صيانة العوادم، فان حجـم الطلـب            ع ت أعاله

  0 عادمألف 198الحالي على هذه الخدمة يبلغ حوالي 

 300 عوادم السيارات غي عمان حـوالي      صيانة وتركيب     عدد محالت  يقدر -

وعلى ذلك فان معدل حصة المحل الواحد من العـوادم التـي يجـري               0محل

 . عادم سنويا للمحل الواحد660تركيبها يبلغ حوالي 

 سيارات يوميا   3كما يقدر عدد السيارات التي يجري صيانة عوادمها بحوالي          -

ان حجم الطلب الحالي على     اي  0 عادم سنويا    900أي بما يعادل    للمحل الواحد   

 0 عادم سنوياألف 270صيانة العوادم في محافظة العاصمة  يقدر بحوالي 
 

  :الطلب المحلي المتوقع  4. 3

علما بان معدل النمو الحقيقي في اعـداد         % 1.5بافتراض معدل نمو سنوي نسبته      

بين الطلب  ، فان الجدول التالي ي    % 1.3المركبات خالل السنوات السابقة بلغ حوالي       

المتوقع على العوادم الجديدة لسيارات الصالون وعلى خدمات صيانة العـوادم فـي             

 :محافظة العاصمة للسنوات الخمسة القادمة وعلى النحو التالي 

 

 عوادم جديدة  السنة 

 ) عادمألف(

خدمة صيانة عوادم 

 )خدمة(
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2004 204 278 
2005 207 282 
2006 210 286 
2007 213 290 
2008 216 295 

 

 

 حصة المشروع من السوق  5. 3

أشير سابقا إلى أن المعدل السنوي لحصة المحل الواحد لتبـديل وصـيانة عـوادم               

 :السيارات في محافظة العاصمة يبلغ على النحو التالي

 . تركيب عادم جديد660 -

 .  خدمة صيانة عوادم900 -

حث سيبدأ تشغيله بواقع    وألغراض التحفظ ، فقد افترض بان المشروع موضوع الب        

 .سنويا% 5 خدمة صيانة عوادم تزداد بواقع 675 تركيب عادم جديد و 495

 

 : البيع وأسعار والتسويق المنافسة  603

 يقدر عدد محالت تركيب وصيانة عوادم السيارات في محافظة العاصـمة بحـوالي            

 أمـا  0موضوع الدراسة تحديدا  سيارات الصالون    وهذه المحالت تخدم     ، محل   300

 وان الحجم الكبير للمركبـات      0يتم تصليحها في محالت خاصة به     فالمركبات الكبيرة   

 يبرر هذا العدد مـن المحـالت        العاصمة وكذلك في مراكز المحافظات    المسجلة في   

 إلـى  فتختلف من مركبة     لألسعار بالنسبة    أما 0لتقديم خدمة جيدة الصحاب المركبات    

 سعرا من العادم    أعلى فالعادم الخلفي    0 في نفس المركبة   خرآ إلىم   ومن عاد  أخرى

 لذا من الصعب تحديد سعر محـدد للعـوادم          0األمامي سعرا من    أعلىالوسط وهذا   

التجزئـة وعلـى     وأسعار الجملة من المصنع     بأسعار وفيما يلي جدوال     ،بشكل دقيق 

  :النحو التالي 

 

معدل سعر الجملة  نوع المركبة

 للعوادم

 ناردي

معدل سعر التجزئة 

 للعوادم

 دينار

 20 9.5 سمرسيد

 22 11.5 ياباني 
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 10 5 كوري

 32 16 بي أم دبل يو 

 7 3.5 بقية المركبات 

 

 شامال  بالتجزئة العوادم  متوسط سعر تبديل براميل      أعاله يمكن تحديد      الجدول ومن

 كما اعتبـر    0ات  عادم لمختلف السيارات ولمختلف المقاس    / دينار   16األجرة بمبلغ   

 . دينار للعادم2ن معدل األجور التي يتقاضاه المشروع مقابل صيانة العوادم تبلغ أ

 

  المتوقعة اإليرادات 7. 3

 

 القادمة للسنوات الخمس  للمشروعةيبين الجدول التالي اإليرادات المتوقع

 

إيرادات تركيب  السنة 

 عوادم

 )دينار(

  صيانةإيرادات

 عوادم

 )دينار(

 مجموع

 اإليرادات

 )دينار(
2004 7.920 1.350 9.270 
2005 8.320 1.420 9.740 
2006 8.730 1.490 10.220 
2007 9.170 1.560 10.730 
2008 9.630 1.640 11.270 

 

 

 

 

 

 

 

 البناء  1. 4

يقدر بدل اإليجـار السـنوي      . 2 م 20عادي مساحته حوالي    يلزم المشروع مخزن    

كما يحتاج البناء إلى بعض التعـديالت مثـل حفـرة           .  دينار 1.200للمحل بمبلغ   

  .  دينار1.500للسيارات وسدة ، وتقدر كلفة هذه التعديالت بمبلغ 

 الدراسة الفنية .4
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 العدد واألدوات  2. 4

   التاليةدواتاألدد والعيلزم المشروع 

 الدينار/ الكفلة  البيان 

 1.500 ماكنة لف مواسير 

 500 ماكنة كربيد لحام 

 100 2  عدداسطوانة أكسجين

 150 مقصات وعدد يدوية ملزمة 

  2.250 المجموع

 

 : األثاث 3. 4

 . دينار100تقدر كلفته بحوالي بسيط  أثاثيحتاج المشروع إلى 

 

 لمواد األولية ا 4. 4

يبين .  السيارات ادموعو وأكسجين   للحاميلزم المشروع مواد أولية عبارة عن كربيد        

  :األولية خالل السنة األولى للتشغيلالجدول احتياجات المشروع من المواد 

 دينار/ المبلغ العدد البيان

 100 - مواد مثل كربيد وأكسجين

 3.100 495 عادم/  دينار6.25عوادم سيارات بسعر 

 3.200  المجموع

 

 

   القوى العاملة واألجور السنوية 5. 4
 

 يحتاج المشروع إلى العمالة التالية 

هريةاألجور الش األجور السنوية  البيان  العدد
 صاحب المشروع 1 150 1.800
 عامل واحد 1 80 960

 المجموع  2 230 2.760



 
 

 11

 

 الخدمات الضرورية  6. 4

 

 دينـار فـي     200 ، وتقدر احتياجاته منهـا    يلزم المشروع خدمات الكهرباء والماء    

 .السنة

 

 برنامج تنفيذ المشروع  7. 4

 

  0من تنفيذ العمل  ابتداء  شهر واحدالمشروع  لتنفيذ يلزم

 

 

 
 

  تكاليف التشغيل1. 5

دينار/ الكلفة البند  

 3.200 المواد األولية

 2.760 الرواتب واألجور

 1.200 االيجارت

 200 الخدمات الضرورية

 570 مصاريف تشغيل أخرى

 7.930 المجموع

 

 : ملخص تكاليف المشروع بالدينار2. 5

دينار/ الكلفة البند  

 1.500 تعديالت البناء

 2.250 العدد واألدوات

ثاثاأل  100 

 100 تأمينات مستردة

 3950 مجموع األصول الثابتة

الدراسة المالية.  5
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 150 مصاريف التأسيس

 661 رأسمال عامل

 4.761 المجموع

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل3. 5

يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية جميعها عبـارة عـن مصـاريف             

 . دينار150  وتقدر اإلنتاج التجاريلما قبنفاقها على المشروع تأسيس متوقع إ
 

   رأس المال العامل4. 5
تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة شهر وقـد بلـغ               

 .دينار)  661(
 
 
 

  وسائل التمويل بالدينار5. 5
 على قـرض     سيتم تمويل المشروع من قبل مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول         

سنويا، كما هو موضح في الجـدول        % 10مؤسسات اإلقراض المحلية وبفائدة       

 :التالي
 
 
 

 البند دينار/القيمة %
 مساهمة صاحب المشروع 2.761 58
 قرض الموجودات الثابتة 2.000 42
 المجموع 4.761 100

 

  األسس والفرضيات المالية 6. 5
قدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر         تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون ن      

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . المشروع التشغيلي هو خمس سنوات    

 :التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 
 

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

 .المفترضة لإليرادات
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 %.5سنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم افتراض أن األجور ال •

 .على األرباح المتحققة% 15احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. 75افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

 %.12تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  •

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية 7. 5
 

تحليل الحساسية المرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية و

تشير التدفقات النقدية   كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   المشروع يحقق   

وأن المـردود المـالي يرتقـي       على الوفاء بالتزاماته الماليـة        المشروع قادر  أن

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسـائر، التـدفق           .لمستوى التوقعات 

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةانيالنقدي، الميز
 

 للتشغيل في السنة األولى  دينار689يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 . دينار في السنة الخامسة1.283 و

تبلـغ   .  صاحب المشروع  ان من القوى العاملة احدهم    يالثنسيوفر المشروع فرص عمل      -

 3.354 إلى دينار في السنة األولى ترتفع       2.760قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم       

 .دينار في السنة الخامسة

في السنة   % 38.5 في السنة األولى و    % 15.3تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

 %.38.5و  % 24.2 ونسبة العائد على حقوق الملكية بين. الخامسة للتشغيل التجاري

 .دينار NPV  3.067 تبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع -

  % .30.6يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 1.6تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

 .وات سن3تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل أو تخفيض أسـعار البيـع بنسـب                 -

ى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحـد       يبق % 20و% 10تتراوح بين   

إال أن المشروع يعتبـر حساسـا النخفـاض         . األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع     

، األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك عند       %10أسعار البيع أو ارتفاع تكاليف التشغيل بنسبة        

 . لتحديد أسعار البيع أو اإلنفاق على بنود تكاليف التشغي
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  الماليةمالحقال 8. 5
 . و الخسائراألرباححساب  .1

 .قائمة التدفقات النقدية .2

 .لعموميةالميزانية ا .3

 .ملخص االستنتاجات والمعايير المالية .4
 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
 صاحب المشروع

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

9,2709,73410,22010,73111,268المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,2003,3603,5283,7043,890تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9601,0081,0581,1111,167تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
380399419440462تكاليف المصنع التشغيلية

4,5404,7675,0055,2565,518مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
4,7304,9675,2155,4765,749الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
1,8001,8901,9852,0842,188رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

00000مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
390410430451474مصاريف أخرى

قبل اإلستهالك) 3,3903,5003,6143,7353,862مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة(
300300300300300اإلستهالك لإلصول الثابتة

3030303030إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

3,7203,8293,9444,0654,192مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,0101,1371,2701,4101,557الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2001671319248الفائدة على القرض
8109701,1391,3191,509الربح قبل الضريبة

122145171198226الضريبة على األرباح
6898249681,1211,283األرباح الصافية

%73%74%76%77%79نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 7,6837,8337,9888,1478,310نقطة التعادل

%74%76%78%80%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,25010.00225معدات وأجهزة

1006.6715األثاث والمعدات المكتبية
06.670وسائل نقل

010.000أخرى
300المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

150530المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
6616610رأس المال العامل المطلوب

4,7612,7612,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

عوادم السيارات
عمان



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
  الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
9,2709,73410,22010,73111,268المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
9,2709,73410,22010,73111,268المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
2,761حقوق الملكية

2,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

394478544592618الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
4,7619,66410,21110,76411,32311,885مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
3,950مجموع اإلستثمارات

2674,5404,7675,0055,2565,518التكاليف التشغيلية المباشرة
3,3903,5003,6143,7353,862إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2001671319248الفائدة

150المصاريف التأسيسية  والخلو
122145171198226الضريبة

4,3678,2528,5798,9229,2809,655إجمالي التدفق النقدي الخارج
3941,4131,6321,8422,0432,231صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
328360396436480أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
328360396436480إجمالي دفعات سداد القرض

3941,0851,2721,4461,6071,751رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06087278549891,132توزيعات األرباح

394478544592618619صافي النقد بعد التوزيعات

عوادم السيارات
عمان



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
الموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
394478544592618619النقد

00000المدينون
267267267267267267المخزون

661744811858884886إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

2,250األجهزة والمعدات
100األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
3,9503,9503,9503,9503,9503,950إجمالي األصول الثابتة
3006009001,2001,500اإلستهالك التراآمي

3,9503,6503,3503,0502,7502,450القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1501209060300القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
4,7614,5144,2513,9683,6643,336مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
3283603964364800اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

3283603964364800مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1,6721,31291648000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1,6721,31291648000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
2,7612,7612,7612,7612,7612,761رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

81178292424األرباج المجمعة
8197114132151الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

2,7612,8422,9393,0533,1853,336مجموع حقوق الملكية
4,7614,5144,2513,9683,6643,336مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %38.5%30.6%24.4%19.4%15.3معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%38.5%35.2%31.7%28.0%24.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.12.02.01.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.20.0األمان(

000000التحقق

عوادم السيارات
عمان



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

الموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 3,067صافي القيمة الحالية
ي

4,761المشروع

IRR 30.6معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
2,761صاحب 

B/C 2,000القروض1.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد
ى  رض 

%42.0التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

6898249681,1211,283صافي الربح بعد الضريبة

%13.4%12.3%11.1%10.0%8.7الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%38.5%30.6%24.4%19.4%15.3معدل العائد على اإلستثمار %

%38.5%35.2%31.7%28.0%24.2معدل العائد على حقوق الملكية %

2.12.02.01.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.20.0الديون

7,6837,8337,9888,1478,310نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية

NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.5%2,76927.5زيادة تكاليف المشروع

%20 1.4%2,47224.8زيادة تكاليف المشروع

%10 0.9%6218.2-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.1%15.7-4,308-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.0%4311.7-زيادة تكاليف التشغيل

0.4%7.2-3,153-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية

عوادم السيارات

عمان



الحالة األساسية
IRR30.6%معدل العائد الداخلي
NPV3,067صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.5%معدل العائد الداخلي
NPV2,769صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.8%معدل العائد الداخلي
NPV2,472صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR8.2%معدل العائد الداخلي
NPV-621صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-15.7%معدل العائد الداخلي
NPV-4,308صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.7%معدل العائد الداخلي
NPV-43صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.2%معدل العائد الداخلي
NPV-3,153صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية



النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3670-4,367

13941,340946

2281,4671,439

3291,6001,571

4311,7401,709
5325,7385,706

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,8030-4,803

13941,340946

2281,4671,439

3291,6001,571

4311,7401,709
5325,9835,951

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,2400-5,240

13941,340946

2281,4671,439

3291,6001,571

4311,7401,709
5326,2286,196

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



04,3670-4,367

139441319

228494466

329578549

431667636
5324,5494,517

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3670-4,367

1394-514-908

228-480-508

329-444-473

431-406-437
5323,3613,328

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3930-4,393

1434547113

231640610

332738706

434841807
5364,8784,842

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,4200-4,420

1473-246-719

234-186-220

335-124-159

437-58-95
5394,0183,979
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