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

غيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الص    ) 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
 .صغيرة والمتوسطةمن المشاريع ال

 
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(إلنتاجيــة لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز ا         

 .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(
 



 
 
 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ الخدمة / وصف المنتج

  ٢. ٣ الصيانة المنزليةالطلب على خدمات 

  ٣. ٣ الطاقة الخدمية المقترحة

  ٤. ٣ افسة والتسويقالمن

  ٥. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ وصف الخدمة وتكلفة المعدات

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ المستلزمات والخدمات الضرورية

  ٦. ٤ وعالفترة الزمنية لتنفيذ المشر

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ تكاليف التشغيل

  ٥٠٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٦٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٧. ٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  
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 ملخص المشروع -١

 مركز الصيانة المنزلية اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

 واالنظمة المنزلية  خدمات صيانة االجهزة  المشروعخدمات

 صاشخأ ٦ األيدي العاملة

 دينار ١٧,٢٤٣ ياالستثمار الكل

 % ٢٢,٦ معدل العائد الداخلي

 دينار ٦,٢٥٧ لحاليصافي القيمة ا

  ١,٤القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٤ فترة اإلسترداد

 مركز الصيانة المنزليةمشروع



 
 
 

٣ 

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

العديد من األجهزة واألدوات التي تحتاج ) خاصة في المدن(يوجد في المنزل الذي تعيش به أية أسرة 

 :ماً ألعمال اإلصالح والصيانة ومنها على وجه الخصوصدائ

 

 . والمكانساألجهزة الكهربائية كالثالجات والغساالت والجاليات -

 .األجهزة اإللكترونية كالتلفزيون والفيديو وانظمة الساتاليت -

 .أنظمة التدفئة المركزية -

 .أنظمة المنزل الكهربائية كاإلنارة والتمديدات -

 . الصحيشبكات المياه والصرف -

 .نوافذ وأبواب األلومنيوم واألباجورات -

 

 لما سبق هناك أيضاً أعمال صيانة المطابخ واألثاث والجدران واألسقف وخزانات المياه وغيرها وإضافة

 .الكثير

 

 الكثير من الورش الصغيرة ومعظمها ذات طابع فردي التي تقوم بأعمال اإلصالح والصيانة في يوجدو

للشركات  وذلك بالطبع إضافة( معظمها متخصص في مجال محدد، نأ غيرعاله، المجاالت المذكورة أ

، غير ان قسماً كبيراً من أصحاب هذه الورش والعاملين فيها هم اصحاب الخبرة )الوكيلة لألجهزة ذاتها

الفنية المحدودة والتي اكتسب معظمها عن طريق التجربة والخطأ وليس على اساس فني وعلمي سليم 

 المنزلية من حيث مستوى الجودة أو التكلفة غير النظممن مسألة إصالح وصيانة األجهزة ومما جعل 

 . المنازلالعادلة موضوع شكوى الكثير من أصحاب

 

تجري لومن جهة ثانية فإن الكثير من اصحاب المنازل يرغبون بتنظيم اعمال الصيانة المنزلية المختلفة 

 اختصار فترة جهةتماثل بحيث يكون ذلك مريحاً لألسرة من اإلصالح والصيانة في وقت مكافة أعمال 

أعمال الصيانة وتوقف األجهزة، وانطالقاً من المعطيات السابقة كلها نشأت فكرة المشروع المقترح 

المقدمة. ٢



 
 
 

٤ 

إلقامة مركز الصيانة المنزلية ليكون مركزاً متخصصاً يعمل فيه مهندسون وفنيون من ذوي الخبرة 

زة والمعدات الالزمة بحيث يستطيع تقديم خدمات اإلصالح والصيانة لمعظم والكفاءة وتتوفر فيه األجه

المعدات واألجهزة المنزلية وفقاً للقواعد الفنية السليمة وبتكلفة معقولة تتناسب مع األعمال المنجزة 

 .فعلياً

 والصيانة ة فإن عمل المركز المقترح سيشمل القيام بأعمال اإلصالحينووفقاً للمعطيات والمالحظات المب

 :في المجاالت التالية

 

 األجهزة الكهربائية -

 األجهزة اإللكترونية -

 أنظمة التدفئة المركزية -

 شبكات المياه والصرف الصحي -

 األنظمة الكهربائية كاإلنارة والتمديدات وغيرها -

 

  أهداف ومبررات المشروع٢ .٢

 

المنزلية المتكاملة يقدم متخصص في مجال أعمال الصيانة يهدف المشروع المقترح الى انشاء مركز 

تصليح خبراته من خالل فريق يضم عدداً كافياً من المهندسين والفنيين المؤهلين قادر على تقديم خدمة 

 .وصيانة على مستوى فني وعلمي مقبول

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

ية البغانة المنزلية المتكاملة بالمستوى الفني المؤهل حيث يعدم وجود مراكز ألعمال الص .١

 .الورش العاملة في هذا المجال هي ذات طابع حرفي صغير

هنالك حاجة دائمة بل وملحة أحياناً في مجال الصيانة المنزلية خاصة وان األجهزة المنزلية  .٢

 .تعددت انواعها وال يخلو منها أي منزل تقريباً 

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 احب المشروع لصاالقتصاديةتحسين الحالة  .٤

 



 
 
 

٥ 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

تعتبر منطقة العاصمة الموقع المناسب للمشروع المقترح حيث الكثافة السكانية المرتفعة فضالً عن 

 .اإلقبال الكبير إلستعمال األجهزة والمعدات المنزلية بمختلف انواعها واصنافها

 

 

 

 

 الخدمة / وصف المنتج ١٠٣

 

ح لتوفير خدمة صيانة السلع والمستلزمات المنزلية المعمرة من اجهزة كهربائية يهدف المشروع المقتر

وميكانيكية وشبكات المياه وتوابعها وذلك عن طريق فريق كفؤ من المهندسين والفنيين ووفقاً للقواعد 

رفة العلمية والفنية الصحيحة المستعملة في هذا المجال، فضالً عن أساليب الخدمة السليمة كاعتماد تع

أجور محددة يطلع عليها الزبون مسبقاً، كما وسيكون المشروع قادراً على تقديم خدمة الصيانة 

 متوازية تتيح لصاحب المنزل الحصول على كافة واألنظمة بصورةواإلصالح لمختلف انواع األجهزة 

 .هذه الخدمات خالل فترة زمنية قصيرة

 

 الصيانة المنزليةالطلب على خدمات  ٢ .٣

 

 ألف نسمة وحيث أن معدل عدد افراد األسرة في ٢٠٢٨ نحو ٢٠٠٢ سكان محافظة العاصمة عام بلغ عدد

 .  ألف اسرة٣٥٠المنازل في محافظة العاصمة يبلغ نحو /  نسمة، فهذا يعني ان عدد األسر ٥,٨األردن هو 

 حيازة األسر ٢٠٠٠  لعامواالجتماعية االقتصاديةوتبين بيانات دائرة اإلحصاءات العامة الخاصة بالمؤشرات 

 )١(األردنية لبعض المستلزمات المنزلية كما هو موضح في الجدول رقم 

 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٦ 

 )١(دول رقم ج

 حيازة األسر األردنية لبعض المستلزمات المنزلية

 %النسبة  الحيازة

 ٨٨,٩ ثالجة

 ٨٩,٣ غسالة

 ٩٣,٤ تلفاز

 ٤,٩ مكيف هواء

 ٩٦,٧ طباخ غاز

 ٢٠,٢ فيديو

 ١٦,٥ سخان شمسي

 ٧٠,٥ مذياع 

 ٧٠,٤ مروحة كهربائية

 ٢٩,٢ ساتاليت
 

 ثالجة ، غسالة، (ويتبين من الجدول السابق ان معدل نسبة األسر التي تمتلك األجهزة المنزلية الرئيسية 

كحد (عدد األسر في محافظة العاصمة وبالتالي فإن % ٩٠هو نحو )  الخ٠٠٠ تلفزيونطباخ غاز، 

أسرة، ألف  ٣١٥زلية يلزمها في وقت ما  أعمال اصالح وصيانة ال يقل عن التي تمتلك اجهزة من) أدنى

وذلك بالطبع عدا العدد الكبير من اجهزة التلفاز والثالجات الموجودة في المؤسسات التجارية 

 . المختلفةواالقتصادية

 

ته وذلك اضافة هذا وتتفاوت الحاجة لصيانة األجهزة المنزلية تبعاً لنوع الجهاز وطبيعة استعماله وجود

 حيث ان األجهزة الجديدة تكون قليل الحاجة لإلصالح والصيانة، غير ان هذه الحاجة االستعماللفترة 

 .تتزايد مع مرور الوقت بشكل طردي مع عمر هذه األجهزة

 

واألجهزة اإللكترونية عادة هي األقل حاجة للصيانة واإلصالح أما األجهزة التي يشمل تشغيلها حركة 

كية كالثالجات والغساالت والجاليات فإنها أكثر عرضة للخلل واألعطال، كما تحتاج انظمة التدفئة ميكاني

 .المركزية وخاصة البويلر ألعمال الصيانة والتنظيف سنوياً

 



 
 
 

٧ 

وبمراعاة العوامل أعاله يمكن افتراض ان كل منزل يحتاج لخدمة صيانة وإصالح مرة واحدة كل ثالثة 

اً متحفظاً ومعقوالً بما يعني ان حجم الطلب على خدمات الصيانة المنزلية يقدر سنوات باعتباره تقدير

 الطلب الناتج عن حاجة المحالت التجارية والمكاتب االعتبار ألف خدمة ومع األخذ بعين ١١٧بنحو 

 .خدمة ألف ١٢٠ بنحووالمؤسسات وغيرها يمكن تقدير الطلب الكلي 
 

 الطاقة الخدمية المقترحة ٣ .٣

 

مما سبق ان حجم الطلب على خدمات الصيانة المنزلية المختلفة في محافظة العاصمة يقدر بنحـو  يتبين  

 ان المشروع المقترح يهدف الى تقديم خدمة متكاملة         االعتبار ألف خدمة سنوياً، ومع األخذ بعين        ١٢٠

ن الطلب  م% ٢,٥بنسبة   خدمة سنويا    ٣,٠٠٠بواقع  بمستوى جيد فإن تقدير الطاقة الخدمية للمشروع        

أي سنوياً يعتبر معقوالً، مع أهمية مالحظة ان زيادة الطاقة الخدمية ال تتطلب تكلفة رأسمالية جديدة ألن                 

 .ذلك يتحقق بزيادة القوى العاملة من الفنيين

 

من الطاقة المقترحة علـى     % ٧٠ خدمة تمثل    ٢,١٠٠وسيبدأ المشروع خدماته في السنة األولى بواقع        

 ).٢(كما يوضح الجدول رقم % ٥اقع ان تزداد سنوياً بو

 

 )٢(جدول رقم 

 الزيادة السنوية لمبيعات المشروع من الخدمات

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٨٥,١ ٨١,٠ ٧٧,٢ ٧٣,٥ ٧٠,٠ %الطاقة الخدمية 

 ٢,٥٥٢ ٢,٤٣١ ٢,٣١٥ ٢,٢٠٥ ٢,١٠٠ )عدد (خدمة

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

٨ 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣

 

 :دمات المشروع من مصدرينتأتي المنافسة على خ

 

صانعي ووكالء األجهزة الذين يقدمون اعمال الصيانة المشمولة بكفاالت بيعها  .١

 األعطال التي تحدث فيها وعادة ما تقتصر هذه الخدمات على السنوات وإصالح

 .األولى من عمر األجهزة فقط

 المجال خدمات الصيانة واإلصالح التي تقدمها الورش المختلفة العاملة في هذا .٢

 الى الكفاءة روالتي معظمها ورش صغيرة ال تقدم خدمة متكاملة وكثيراً ما تفتق

 وان كان ذلك ال ينفي وجود عدد محدود من ورش الصيانة المطلوبة،الفنية 

 .واإلصالح الجيدة

 

ومن جهة ثانية ينبغي على ادارة المشروع تسويق خدماته بشكل فعال وجيد وذلك باعتماد أدوات 

 : مدروسة منها على سبيل المثالتسويق

 

 .التعريف الجيد بخدمات المشروع ومزاياها من حيث مستوى الخدمة وتكاملها .١

 بالترويج للمشروع ومزاياه عن طريق اإلعالن المميز والدعاية المباشرة وذلك بطباعة االهتمام .٢

 .النشرات التعريفية وتوزيعها على المنازل والمحالت مباشرة

 

  الخدمة واإليرادات المتوقعةأسعار ٥. ٣

 

 الخدمة والصيانة تبعاً لنوع األجهزة وعمرها وطبيعة الخلل وذلك إضافة للوقت الالزم أسعارتختلف 

إلنجاز العمل وكلفة الخدمة هنا يقصد بها بدل األتعاب واستعمال اجهزة وأدوات الفحص والصيانة 

ه القطع سيتم تحميل كلفتها للزبون مباشرة ووفقاً واإلصالح باستثناء قطع الغيار حيث تم افتراض أن هذ

ووفقاً لما هو سائد في سوق العمل الحرفي والمهني حالياً فإن مؤشرات تكلفة بعض . لتكلفتها الحقيقية

 :الخدمات هي كالتالي

 



 
 
 

٩ 

 كان العطل بسيط ال يتجاوز إذا وإصالحهكشف سريع على الجهاز المعطل لتحديد نوع الخلل  -

 . دنانير١٠ – ٥تتراوح بين نصف ساعة وذلك مقابل تكلفة زمة له مدة العمل الال

 ساعة ٢ – ١,٥صيانة وتنظيف بويلر التدفئة المركزية والتي تحتاج لفترة زمنية معدلها بين  -

 . دينار١٥ – ١٠بتكلفة 

 ساعات عمل أو نقله ٣-٢ جهاز كالثالجة والغسالة والتلفزيون بما يستغرق وإصالحصيانة  -

 . دينار٢٠ – ١٠روع وذلك بتكلفة معدلها لورشة المش

 

بناء على المعطيات السابقة فقد تم افتراض ان معدل تكلفة الخدمة الواحدة التي سيقدمها المشروع هي 

 أي ان الخدمة التي تحتاج لفترة ساعات، ٤ – ٣ تستغرق وإصالح دينار وذلك لخدمة صيانة ١٢,٥

  .زمنية أصغر ستكون بتكلفة أقل

 .اإليرادات المتوقعة للمشروع في السنة التشغيلية األولى) ٣(دول رقم ويوضح الج

 

 )٣(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٢٦,٢٥٠ ٢,١٠٠ وإصالحخدمة صيانة 

 



 
 
 

١٠ 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

ن ين المتوقعيلبية المستهلكالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث يتركز غا

، على أن يراعى عند اختياره سهولة الوصول إليه وتوفر الخدمات الضرورية من ماء وكهرباء لخدماته

 .وطرق
 

 البناء  ٢٠٤

 

  لكل مخزن، متر مربع٤٨ساحة بم ) ٢(قدرت احتياجات المشروع من األبنية بمخزن تجاري عدد  

متر مربع ويقدر بدل إيجار السنوي لها بنحو  ٩٦إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي  أي

 .المربعالمتر / دينار٢٥ دينار بواقع ٢٤٠٠

وقد قدرت ) سدة خشبية، قواطع(افترض احتياج البناء لبعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام 

 . دينار٦٠٠كلفة ذلك بمبلغ 

 

 وتكلفة المعدات وصف الخدمة ٣٠٤
 

  وصف الخدمة٠١

 

المنزلية عن طريق فريق متكامل قترح بتوفير خدمات الصيانة سيقوم المشروع الم

 الكهربائية وااللكترونية والتدفئة المركزية األجهزةومتخصص وذلك لتصليح وصيانة 

 . وشبكات المياه وغيرها

 

 

 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

١١ 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

شاملة التركيب احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  ) ٤( يبين جدول رقم 

 والتشغيل

 )٤(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات

 

 دينار البند

 ١,٥٠٠  صغيرةماكينة تسنين مواسير

 ٨٠٠ جهاز فحص تسرب مياه

 ٥٥٠ قطع/  وصاروخ جلخ ٢مقادح عدد 

 ٤٠٠ ضغط عاليمضخة مياه 

 ٥٠ قصدير/ طقم لحام 

 ٢٦٠ ٢عدد يدوية مختلفة عدد حقيبة 

 ٧٠٠ كهربائية ومعايرة قياسأجهزة فحص و

 حبال  ،ساللم(طاوالت عمل وعدد اخرى 

 )الخ..

٤٠٠ 

 ٤,٦٦٠ المجموع

 

 األثاث ٠٣

 .دينار ١,٥٠٠ كلفتها بنحو تقدركومبيوتر  جهاز ا بما فيهيحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية

 

  وسائط النقل٠٤

 . دينار٨,٠٠٠ وتقدر كلفتها بنحو ة واحدةسياريلزم للمشروع 

 

 

 

 



 
 
 

١٢ 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٥(يبين جدول رقم 
 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 
 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ )مهندس (صاحب المشروع

 ٧,٢٠٠ ٢٠٠ ٣  صيانةفني

 ٣,٠٠٠ ١٢٥ ٢ عمال 

 ١٣,٨٠٠  ٦ المجموع

 الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها المشروع فيويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة هذا 

١١.% 

 

 الضرورية والخدمات المستلزمات ٥٠٤

 

طع الغيار الكثير من المستلزمات مثل البراغي  لقإضافة واإلصالحيستهلك في عمليات الصيانة 

 قدرت تكلفتها مستلزمات وقد وغير ذلك من  ومواد لحام الكهربائيةواألسالكوالصواميل والمرابط 

 . دينار٦٠٠السنوية بواقع 

 

. وتكلفتها في السنة األولىالضروريةالخدمات احتياجات المشروع من ) ٦(م يوضح الجدول رق  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

١٣ 

 

 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/الخدمات المساعدة للمشروع   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٢٥ ٣٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ١٣٥ ١,٦٢٠

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 

 . شهور٣من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
  

 

 

 تة كلفة الموجودات الثاب١٠٥

 

  )٧(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار

 تعديالت بناء ٦٠٠

 المعدات واآلالت ٤,٦٦٠

 أثاث ١,٥٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٤,٨٦٠

 الدراسة المالية-٥



 
 
 

١٤ 

 وما قبل التشغيل   مصاريف التأسيس ٢٠٥
 
 

 وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة دينار ٥٠٠حوالي   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل 

 .  المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

  ٠ دورة تشغيلية لمدة شهر واحدأساسعلى  دينار ١,٨٨٣  يبلغ رأس المال العامل للمشروع 

 

 :تكاليف التشغيل ٤٠٥

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ٨(يبين الجدول رقم 

 

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 

 دينار
 

 البند

 مستلزمات صيانة/ مواد مستهلكة  ٦٠٠

 رواتب وأجور  ١٥,٣١٨

 خدمات ضرورية ١,٦٢٠

 إيجارات ٢,٤٠٠

 مصاريف تسويق ٦٠٠

 تشغيلية أخرىمصاريف  ٢,٠٦٠

 المجموع ٢٢,٥٩٨

 

 

 

 



 
 
 

١٥ 

 تكاليف المشروع ملخص    ٥٠٥
 

 )٩(                جدول رقم 

 تكاليف المشروع ملخص           

 دينار
 البنــــــد

١٤,٨٦٠ 
الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥٠٠

 رأس المال العامل ١,٨٨٣

 إجمالي تكاليف المشروع ١٧,٢٤٣

 

 

  و األسس والفرضيات التمويلسائلو ٦٠٥

 

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

 دينار، يسدد على خمس  آالف٧ لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ االستثماريةالتكاليف 

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

هذا ويتم تمويل باقي التكاليف من مصادر صاحب . األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٤١تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

 مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واستمرار تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات

 -: على األسس والفرضيات التاليةباالعتمادالمشروع لعشر سنوات وذلك 

 . أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةافتراضتم 

 .الزيادة المفترضة لإليرادات أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع افتراضتم 

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 



 
 
 

١٦ 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

والتي تبين ما .  التقديريةةلنقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق ا 

 :يلي

 

 ٢,٣٥٨ دينار و ٧٩٧ للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين األولى يحقق المشروع في السنة أنيتوقع  -

 .دينار في السنة الخامسة

تبلغ قيمة الرواتب .  بما فيهم صاحب المشروع عمال وموظفينلستةسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في ١٥,٣١٨ع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي واألجور التي ستدف

 . دينار في السنة الخامسة١٨,٦٢٠ إلىالسنة األولى ترتفع 

 السنة الخامسة %١٨,٨في السنة األولى و  % ٤,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.١٨,٨    و %٧,٦ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 ٦,٢٥٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٢٢,٦يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٤تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

بنسب تتراوح بين  الخدمةعار في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أس -

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

 او انخفاض سعر البيع زيادة تكاليف التشغيللحالة جدوى المشروع إال أن المشروع يكون حساسا 

 . وينبغي مراعاة ذلك%١٠بنسبة 



 
 
 

١٧ 

 
 
 

 

 

 سائر و الخاألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 مالية المالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

26,25027,56328,94130,38831,907المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

600630662695729تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
11,32211,88812,48313,10713,762تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
3,0603,2133,3743,5423,719تكاليف المصنع التشغيلية

14,98215,73116,51817,34418,211مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,26811,83112,42313,04413,696الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,9964,1964,4064,6264,857رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
2,4002,4002,4002,4002,400إيجارات

00000أيجار أرض
560588617648681مصاريف أخرى

7,6167,8778,1518,4388,740مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,9141,9141,9141,9141,914اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

9,6309,89110,16510,45210,754مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,6381,9402,2582,5922,942الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

700585459320168الفائدة على القرض
9381,3551,7992,2712,774الربح قبل الضريبة

141203270341416الضريبة على األرباح
7971,1521,5291,9312,358األرباح الصافية

%79%80%82%84%85نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
24,06624,40624,75025,09725,445نقطة التعادل (بالدينار)

%80%83%86%89%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

60025.0024أألبنية
025.000منشآت أخرى
4,66010.00466معدات وأجهزة

1,5006.67225األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
1,914المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8831,8830رأس المال العامل المطلوب

17,24310,2437,000إجمالي تكلفة المشروع
%41%59%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
الصيانة المنزلية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,25027,56328,94130,38831,907المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,25027,56328,94130,38831,907المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
10,243حقوق الملكية

7,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8332,9354,0275,1046,160الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,24328,08330,49832,96835,49138,067مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
14,860مجموع اإلستثمارات

5014,98215,73116,51817,34418,211التكاليف التشغيلية المباشرة
7,6167,8778,1518,4388,740إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
700585459320168الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
141203270341416الضريبة

15,41023,43924,39625,39726,44327,535إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,8334,6456,1017,5709,04910,532صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,1471,2611,3871,5261,679أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,1471,2611,3871,5261,679إجمالي دفعات سداد القرض

1,8333,4984,8406,1837,5228,853رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
05638131,0791,3631,664توزيعات األرباح

1,8332,9354,0275,1046,1607,189صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
الصيانة المنزلية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8332,9354,0275,1046,1607,189النقد

00000المدينون
505050505050المخزون

1,8832,9854,0775,1546,2107,239إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
600المباني

4,660األجهزة والمعدات
1,500األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
14,86014,86014,86014,86014,86014,860إجمالي األصول الثابتة
1,9143,8295,7437,6579,571اإلستهالك التراآمي

14,86012,94611,0319,1177,2035,289القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,24316,33115,40914,47113,51312,527مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
114712611387152616790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

114712611387152616790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

585345923205167900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
585345923205167900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
10,24310,24310,24310,24310,24310,243رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2345731,0231,591األرباج المجمعة
234339450568694الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

10,24310,47810,81611,26611,83412,527مجموع حقوق الملكية
17,24316,33115,40914,47113,51312,527مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %18.8%14.3%10.6%7.5%4.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%18.8%16.3%13.6%10.6%7.6معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.42.93.43.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
الصيانة المنزلية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,2435تكاليف المشروع

/ اصحاب المشروع %10,2435مساهمة صاحب

%7,00012القروض

%60%40.6القرض الى التكاليف %

%15%59.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

7971,1521,5291,9312,358صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.7%7.5%6.2%4.9%3.6الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%18.8%14.3%10.6%7.5%4.9معدل العائد على اإلستثمار %

%18.8%16.3%13.6%10.6%7.6معدل العائد على حقوق الملكية %

2.42.93.43.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

24,06624,40624,75025,09725,445نقطة 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 11,521-2,632-4,493-6,2575,0163,775882صافي القيمة الحالية

IRR 7.5-%7.5%4.2%13.5%17.5%19.9%22.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.41.31.21.10.70.80.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

24,753

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.2%

13.4%
2.5

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

الصيانة المنزلية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

1,553
6.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV6,257صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV5,016صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV3,775صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV882صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR4.2%معدل العائد الداخلي
NPV-4,493صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR7.5%معدل العائد الداخلي
NPV-2,632صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-7.5%معدل العائد الداخلي
NPV-11,521صافي القيمة الحالية
B/C0.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4100-15,410

11,8333,6521,819

2843,9553,870

3884,2724,184

4934,6064,513
59719,68019,582

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,9510-16,951

11,8333,6521,819

2843,9553,870

3884,2724,184

4934,6064,513
59720,20820,111

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,4920-18,492

11,8333,6521,819

2843,9553,870

3884,2724,184

4934,6064,513
59720,73720,640



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4100-15,410

11,8332,340506

2842,5762,492

3882,8252,737

4933,0872,994
59717,72517,627

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4100-15,410

11,8331,027-806

2841,1981,114

3881,3781,290

4931,5671,474
59715,77015,672

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4150-15,415

12,0161,392-624

2931,5941,501

3971,8061,708

41022,0281,926
510717,20917,102

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4200-15,420

12,200-868-3,067

2101-767-868

3106-661-767

4111-550-662
511714,73914,622




