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ة، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلي        

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

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية يث استكشافمحافظات وألوية المملكة من ح
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

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

 .لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة 
 

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة          
 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنان وعشـرونعددها كافة مناطق المملكة و    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 وصف الخدمة

  ٢. ٣ الطلب على خدمات المشروع

  ٣. ٣ الطاقة الخدمية المقترحة

  ٤. ٣ المنافسة والتسويق

  ٥. ٣ اسعار الخدمات 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 الخدمات الضرورية 

  ٦. ٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع 

لماليةالدراسة ا     ٠٥ 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل 

  ٤. ٥ تكاليف المشروع االستثمارية 

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 
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 ملخص المشروع -١

 خدمة نقل سريع بالدراجات          عاسم المشرو

 العاصمة                     موقع المشروع

 بواسطة الدراجات       اإلرسالياتنقل وتسليم    منتجات المشروع

 صاشخأ ٦ األيدي العاملة

 دينار ١٧٩٢٠ ياالستثمار الكل

 % ٣١,٢ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٢٢٩٧ صافي القيمة الحالي

  ١,٧لقيمة الحالية لاليرادات على االستثمارتا

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 خدمة نقل سريع بالدراجاتمشروع



 
 
 

٢ 

 
 
 

 

  وصف المشروع١. ٢

 

يحتاج اإلنسان باستمرار وفي مختلف جوانب نشاطه المتعددة لنقل أو تلقي الرسائل والوثائق وبعض 

 زمن محدد وقصير في معظم األحيان وهو ما أدى عبر التاريخ المواد الصغيرة الحجم والوزن خالل

لظهور فكرة البريد الذي يتولى استالم وتسليم الرسائل والطرود وفقاً ألنظمة وادوات تنظمها السلطات 

 .الرسمية

 

 في مراكز البريد المنتشرة أصحابهايقوم نظام عمل البريد التقليدي على استالم المواد المرسلة من قبل 

 فرزها في بلد وإعادة وشحنها إليهاي كافة انحاء البلد ثم جمع هذه المواد وفرزها حسب البلد المرسلة ف

الوصول حسب المناطق ثم توزيعها وهذا النظام يستغرق أياماً عدة تطول أو تقصر حسب عنوان المواد 

 أولنقل جوية كانت  دولة أخرى، وأيضاً حسب وسيلة افيالمرسلة كأن تكون في داخل البلد ذاته أو 

 . بحريةأوبرية 

 

 في العقود القليلة الماضية لظهور شركات البريد الخاصة التي واالتصاالتأدى تطور قطاع األعمال 

 لمستلميها بسرعة تفوق كثيراً مدة خدمة البريد وإيصالهاتتولى استالم اإلرساليات من مرسليها 

  من المرسل والى المستلم وذلك طبعاً مقابل بدالت )باليد(ة  والتسليم يتم مباشراالستالمالتقليدي كما وأن 

 

 وتعرف هذه الخدمات بخدمة البريد السريع ،ورسوم خدمة أعلى بكثير من أسعار البريد التقليدي

(courier) أصبحت الخدمات المماثلة والتي إما في حالة تقديمها من قبل الشركات الخاصة وذلك 

  .(EMS)قدمها الحقاً فتعرف باسم البريد الممتاز السلطات البريدية الرسمية ت

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

 متكاملة وأطقممجة برإن معظم خدمات البريد السريع تقوم بها شركات عالمية كبيرة تمتلك انظمة م

فإن معظم خدمات هذه الشركات هي خدمات ا ، لذ)بعضها يمتلك طائرات خاصة(ووسائط نقل كافية 

 . وأخرىة نقل وتسليم اإلرساليات بين دولأي) وخاصة بالنسبة لمنطقتنا(دولية 

 

أما خدمات نقل اإلرساليات داخل الدولة ذاتها فال زالت في معظم األحوال مقصورة على البريد الرسمي، 

 إرساليتطلب في كثير من األحيان خدمة الذي ومع تطور وازدهار نشاط األعمال داخل البلد ذاته 

لتسليم يظهر الحاجة الى توفير خدمة امما  يات بالسرعة القصوى ن اإلرسال المختلفة ماألنواعواستالم 

 .السريع في داخل البلد سواء في المدينة الواحدة أو بين المدن المختلفة

 

وهنالك الكثير من المؤسسات وشركات األعمال المختلفة التي تحتاج باستمرار الى ارسال واستالم 

الشركات والمؤسسات الكبرى يوجد لديها سعاة خاصون اإلرساليات بسرعة قصوى، ومع ان العديد من 

 فإن هنالك عدد كبير من المؤسسات والشركات التي ال تمتلك مثل هذه اإلمكانية المهمة،يقومون بهذه 

 ال يستدعي وجود موظف ووسيلة نقل مخصصة لذلك، وبالتالي فإن إرسالياتهاوخاصة اذا كان حجم 

 مفيداً ومرغوباً أمراع لإلرساليات داخل المدن أو بين المدن يعتبر توفر مؤسسة تقدم خدمة النقل السري

  .لهذه القطاعات

 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

صغيرة الحجم عادة وذلك على اليهدف المشروع المقترح الى تقديم خدمة النقل السريع لإلرساليات 

شكل أساسي ثم بين بعض المناطق  جغرافي ومناطقي داخل األردن بحيث يخدم المنطقة المعنية بأساس

  وسيلة النقل األساسية المتبعة ستكون الدراجة النارية خاصة للخدمة ناألخرى، وانطالقاً من ذلك فإ

 

وباستخدام السيارة في حالة المناطق األكثر بعداً أو عندما تستدعي ذلك طبيعة  داخل المدينة ذاتها

 .اإلرسالية

 

 

 



 
 
 

٤ 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

الك نمو كبير في مجال قطاع األعمال الذي يحتاج لخدمة نقل وتسليم هن .١

 .اإلرساليات بشكل مضمون وسريع

 لنقل وتوزيع اإلرساليات داخل المملكة بينما أياميحتاج البريد التقليدي الى عدة  .٢

 .ثر سرعة من ذلككهنالك من يحتاج لخدمات أ

 خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

  لصاحب المشروعاالقتصاديةين الحالة تحس .٤

 

 موقع المشروع المقترح ٣. ٢

 

 في المملكة فإنها الموقع لخدماتياو والتجاري االقتصاديبما أن منطقة العاصمة تمثل مركز ثقل النشاط 

في منطقة عمان الكبرى وفي بقية المناطق  جيدة لتقديم خدماته إمكانيةالمناسب للمشروع مع وجود 

 ).مادبا لغاية المطار و(وجنوبا  ) ، عجلون و السلطلغاية إربد(رقاً و ششماال 

 

 

 

 

 الخدمةوصف  ١٠٣

 

سيقدم المشروع خدمة النقل السريع لإلرساليات من بريد ووثائق وطرود وما يماثل ذلك لمختلف 

نقل المؤسسات التي تحتاج ضمان توفير هذه الخدمة السريعة وستكون الدراجات النارية هي وسيلة ال

األساسية مع استخدام السيارة للحاالت التي تكون فيها المواد المنقولة تتطلب ذلك، وستغطي خدمات 

 .محافظات العاصمة و شمالها و جنوبها المباشرالمشروع 

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 

 الطلب على خدمات المشروع ٢. ٣

 

 وخدماتها هاأعمالسيأتي الطلب على خدمات المشروع من المؤسسات والشركات المختلفة التي تتطلب 

 : واستالم اإلرساليات بمختلف انواعها في وقت قصير ومنها على سبيل المثالإرسال

 

خاصة المؤسسات الكبيرة والتي لها فروع متعددة ،  مؤسسات وشركات قطاع التجارة والخدمات -

 .في العاصمة وبقية المدن

في مناطق متعددة تحتاج الهيئات العامة كالنقابات والجمعيات وما يماثلها والتي لها فروع  -

 .للتواصل السريع معها

 .خدمات القطاع الطبي الخاص لنقل مواد أو وثائق بوقت قصير -
 

هذا ويتوقع ان يكون قطاع التجارة والخدمات هو المستهلك الرئيسي لخدمات المشروع وبالتالي فإن 

 .حجم هذا القطاع يعتبر المؤشر الرئيسي لحجم الطلب على خدمات المشروع

 

عدد اعضاء غرف التجارة األردنية حسب درجات هذه المؤسسات لعام ) ١(يوضح الجدول رقم و

٢٠٠٢. 



 
 
 

٦ 

 )١(جدول رقم 

 ٢٠٠٢قائمة بعدد أعضاء غرف التجارة األردنية حسب الدرجات لسنة 

 الدرجات عدد األعضاء
 الغرفة

 الخامسة الرابعة الثالثة الثانية األولىالممتازةالمجموع الكلي

 ٥٧٨ ٢١٠٩٠ ٨٥٦٥ ٤٦٤ ١٢٤٨ ١٥٣٠ ٣٣٤٧٥ عمان

 - ١٩٠٥ ٥٧٥٤ ١٣٨٤ ٢٦٠ ٦٢ ٩٢٦٥ الزرقاء

 - ٥٨٤ ٤٠١٥ ١٢٠٥ ٧٨١ ١٨٣ ٦٧٦٨ اربد

 ٥ ٢٨٦ ٨٢١ ٦٠٣ ٢٥٣ ٤٤ ٢٠٢٠ المفرق

 - ٣٦٠ ٢٨٦ ٩٥ ٤٠ ٨ ٧٨٩ معان

 - ١٧ ٢٢٢ ٧٦ ١١٧ ١١٤ ٥٤٦ العقبة

 - ٦٢ ٤٥٥ ١٢٩ ٣١ ١٣ ٦٩٠ الرمثا

 - ١١٨ ٥٨١ ١٤٢ ٦٠ ٣٠ ٩٣١ الكرك

 - - ٥٣٥ ١٤٤ ١٣٦ ٦ ٨٢١ الطفيلة

 - ٥٤ ١٩٨٤ ٢٧٩ ٩٢ ١٨ ٢٤٢٧ مادبا

 - ١٦٢ ١٠٨١ ٤٥٤ ٧٩ - ١٧٧٦ السلط

 - ٣١٥ ٣١٠ ٥٢ ٨٦ ٨ ٧٧١ جرش

 - ٥٠٠ - - - - ٥٠٠ المزار الجنوبي

 - - ٥٦٥ ٢٣ ١٣ ١٠ ٦١١ الشونة الجنوبية

 - ١٠٠ ٢٦٥٠ ٥٠٠ ٢٠٠ ٥٠ ٣٥٠٠ الرصيفة

       ٦٤٨٩٠ المجموع
 

 ألف عضو ٣٣,٥ويتبين من الجدول المذكور ان مجموع عدد أعضاء غرفة تجارة عمان بلغ نحو 

وبتوزيع اعضاء الغرف التجارية .  من مجموع اعضاء الغرف التجارية في األردن%٥٤ يمثلون حوالي

أن خدمات وبتقدير . الى ستة درجات في مقدمتها الدرجة الممتازة ثم الدرجات األولى ولغاية الخامسة

المصنفة بشكل أساسي وبنسب متفاوتة  في عمان والمشروع ستحتاجها المؤسسات التجارية والخدمية

 : في الدرجات الممتازة واألولى والثانية فإن عدد المؤسسات المستهدفة هو 

 

 



 
 
 

٧ 

  مؤسسة١٥٣٠: الدرجة الممتازة  -

  مؤسسة١٢٤٨: الدرجة األولى -

  مؤسسة٤٦٤: الدرجة الثانية  -

  مؤسسة٣٢٤٢ موع المج  
 

 : أنوبافتراض 
 

من مؤسسات الدرجة الممتازة لديها طاقم خاص يغطي كافة اعمال نقل البريد % ٩٠ -

 .واإلرساليات

 لديها طاقم خاص يغطي كافة اعمال نقل البريد االولىمن مؤسسات الدرجة % ٥٠ -

 .واإلرساليات

مال نقل البريد  لديها طاقم خاص يغطي كافة اعالثانيةمن مؤسسات الدرجة % ٢٥ -

 .واإلرساليات
 

 وتوزيع لفإن ذلك يعني أن عدد المؤسسات من الفئات المذكورة والتي ال يتوفر طاقم متفرغ لنق

 مؤسسة وحيث أن عدد اعضاء الغرفة التجارية في المناطق القريبة من ١١٢٥اإلرساليات يقدر بحوالي 

 الف مؤسسة ١٥هو نحو )  الرصيفة، مادبا ،الزرقاء(العاصمة التي يمكن لخدمات المشروع ان تشملها 

من عدد األعضاء في المملكة، فإن عدد من يمكن خدمتهم من قبل المشروع % ٢٣وتمثل حوالي 

ومع األخذ بعين اإلعتبار بقية انواع .  مؤسسة٥٠٠المقترح ووفقاً لذات األسس السابقة يقدر بحوالي 

فإن تقدير عدد المؤسسات التي يمكن أن تحتاج ) رهاالنقابات، خدمات طبية ، جمعيات ، غي(المؤسسات 

 . مؤسسة يعتبر معقوال١٧٠٠ًلخدمات المشروع بواقع 
 

وبمراعاة ان بعض هذه المؤسسات تحتاج تبعاً لطبيعة عملها الى أكثر من خدمة نقل سريع يومياً، بينما 

بواقع خدمة ... شهر على األكثر فإن تقدير الخدمة المطلوبة بعضها قد ال يلزمه سوى خدمة واحدة كل 

واحدة اسبوعياً لكل مؤسسة يعتبر معقوالً خاصة عندما تدرك هذه المؤسسات اهمية هذه الخدمة 

 .وتتعرف عليها بشكل جيد

 

 ٨٨٤٠٠وبالتالي فإن حجم الطلب المقدر على خدمات النقل السريع في السوق المستهدف تقدر بحوالي 

 .ف خدمةأل

 



 
 
 

٨ 

  
 الطاقة الخدمية المقترحة ٣ .٣

 

  دقيقة٦٠ – ٢٠وبتقدير ان الفترة الزمنية الالزمة إلستالم وتسليم ارسالية داخل العاصمة يتراوح بين 

، وبافتراض تنظيم العمل على أساس خدمة المناطق المتقاربة من خالل موظف توزيع تبعا للمسافة

 ٤كون فريق التوزيع من ت دقيقة وحيث سي٣٠دة هو ح الوامخصص لها فإن معدل الزمن الالزم للخدمة

ألف خدمة سنوياً وذلك ١٩٢٠٠ خدمة يومياً أي ٦٤موظفين فإن الطاقة الخدمية للمشروع تعادل نحو 

من حجم % ٢٢ يوم عمل في السنة وهذه الطاقة تمثل نحو ٣٠٠ ساعات عمل يومياً و ٨على اساس 

هذا وسيبدأ . راعي وجود خدمات مماثلة تقدمها بعض الجهاتالسوق المستهدف، وهي نسبة مقبولة وت

مع زيادتها سنوياً ) من الطاقة اإلنتاجية% ٦٧( ألف خدمة ١٣المشروع خدماته في السنة األولى بواقع 

 )٢(خالل سنوات التشغيل الخمسة األولى كما يوضح الجدول رقم % ١٠بنسبة 

 

 )٢(جدول رقم 

 عالزيادة السنوية لخدمات المشرو

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ١٩٠٣٣ ١٧٣٠٣ ١٥٧٣٠ ١٤٣٠٠ ١٣٠٠٠ خدمة

 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣ 

 

 البريد يوفرهاستكون هنالك منافسة لخدمات المشروع المقترح وذلك في مجال نقل الوثائق فقط حيث 

اليوم الثاني بينما التقليدي وشركات البريد الخاصة غير ان أسرع هذه الخدمات يقوم بالتسليم في 

إذا ما تم استالم  ( وفي كل الحاالت في نفس اليوم على األكثرخالل ساعةات المشروع تنفذ مخد

قياسا باألسعار   هذه الخدمات مرتفعة نسبياأسعار كما ان ،)اإلرسالية من طالب الخدمة قبل ساعة معينة

 .المقترحة للمشروع

 

 

 

 



 
 
 

٩ 

 

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

 :تسويق مدروسة منها على سبيل المثال

 

 .التعريف الجيد بخدمات المشروع ومزاياها من حيث سرعة تنفيذ الخدمة .١

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

 . وتوزيعها على المكاتب والشركات المستهدفة مباشرةالنشرات التعريفية

 

 ةسعار الخدمات واإليرادات المتوقع أ٥. ٣

 

تبلغ اسعار خدمات البريد العادي لنقل اإلرساليات البريدية داخل المملكة والتي يستغرق ايصالها عدة 

 :ايام كما يلي

  دينار٢,٥٥:  كغم ٠,٥ارسالية وزنها  -

  دينار٤,١٠:  كغم١ارسالية وزنها  -

 البريد العادي تتطلب ان يقوم مرسلها بالذهاب لمكتب البريد إلرسالها إرسالياتمالحظة ان مع 

قل الوثائق نشركات الخاصة والتي تقدم خدمة ال، اما وكذلك في معظم الحاالت بالنسبة لمستلمها

 كلفة النقل تقديرن  فإ، وبمراعاة ما سبق وعليه في اليوم التالي، اإلرساليةفقط فهي توصل 

 . للخدمة الواحدة يعتبر معقوالً انالسريع مع مزاياها المختلفة بواقع  دينار

 ايرادات المشروع المتوقعة في السنة األولى) ٣(ويبين الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار العدد البند

 ٢٦٠٠٠ ١٣٠٠٠ خدمة نقل

 

 

 



 
 
 

١٠ 

 

     

 

  المشروع موقع ١٠٤ 
 

 .المستفيدون من خدماتهتركز غالبية تالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث 
 

 البناء  ٢٠٤
 

يجار السنوي له االويقدر بدل  متر مربع ٥٠ – ٤٠يلزم إلدارة المشروع مكتب تتراوح مساحته بين   

 .المتر المربع/دينار ٣٠ - ٢٥ دينار وذلك بواقع ١٥٠٠بنحو 

 

 وتكلفة المعدات وصف الخدمة ٣٠٤
 

  وصف الخدمة٠١
 

إلرساليات المختلفة لريع س والتسليم المباشر والالنقلسيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات 

 .باستعمال الدراجات النارية بشكل أساسي

 

تقدر كلفتها بنحو  كومبيوتر جهاز ا بما فيه يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية٠٢

 .ينارد٢٠٠٠

 

 :وسائط النقل التالية يلزم للمشروع ٠٣

 

 )الدراجة/ دينار٢٠٠٠( دينار ٦٠٠٠ بكلفة ٣دراجة نارية عدد  -

 . دينار٧٠٠٠تقدر كلفتها بنحو سيارة واحدة   -

 
 

 الدراسة الفنية٠٤



 
 
 

١١ 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٤(يبين جدول رقم 
 

 )٤(                             جدول رقم   

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٣٠٠٠ ٢٥٠ ١  صاحب المشروع

 ١٥٠٠ ١٢٥ ١ سكرتيرة

 ٨٤٠٠ ١٧٥ ٤ موزع

 ١٢٩٠٠  ٦ المجموع

 

 %.١١ان االجتماعي والبالغة نسبتها  مساهمة المشروع في الضمأعالهويضاف للرواتب 

 

 الضروريةالخدمات  ٥٠٤

. المساعدة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة األولىالخدمات) ٥(م يوضح الجدول رق  

 

 )٥(جدول رقم 

السنة األولى/الخدمات المساعدة للمشروع   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٢٥ ٣٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ١٥٠ ١٨٠٠

 المجموع ١٨٥ ٢٢٢٠

 

 



 
 
 

١٢ 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 
 

 .الشهرينمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 
 
 

  

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
  )٦(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 لبندا دينار

           أثاث ٢٠٠٠

           وسائط نقل ١٣٠٠٠

            تأمينات مستردة ١٠٠

             المجموع ١٥١٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

دينار وتشمل تكاليف التسجيل ورخصة المهن  ١٠٠٠ تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 . ما قبل التشغيلمصاريفق المشروع وغيرها من وحملة دعائية الطال

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

 وعلى للتشغيل دينار في السنة األولى ١٨٢٠  يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة) ٧(أساس تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 

 

 

الدراسة المالية٥٠



 
 
 

١٣ 

 )٧(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 

 دينار
 

 البند

 رواتب وأجور  ١٣٦٥٣

 إيجارات ١٥٠٠

 الضرورية الخدمات  ٢٢٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٤٤٧٠

 المجموع ٢١٨٤٣

 

    تكاليف المشروع االستثمارية٤٠٥
 

 )٨(جدول رقم 

 تكاليف المشروع االستثمارية

 دينار
 البنــــــد

١٥١٠٠ 
وجودات الثابتةالم  

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ١٠٠٠

 رأس المال العامل ١٨٢٠

 التكلفة االستثمارية الكلية ١٧٩٢٠
 
 

 

 

 

 
 



 
 
 

١٤ 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥
 

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

 دينار، يسدد على خمس  آالف٩ية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ التكاليف االستثمار

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٠تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . المشروع

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 . ستكون نقديةالتشغيلروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت تم افتراض أن مبيعات ومشتريات المش

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

 %.٥ بمعدل سنوي هو تزيدتم افتراض أن األجور السنوية 

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢في القيمة الحالية بمعدل خصم قدره تم احتساب صا

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

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

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتزاماته المالية بالت

 

والتي تبين ما .  التقديريةةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :يلي

 

 

 

 



 
 
 

١٥ 

 ٥٦٣٤ دينار و ٦٠٦يتوقع أن يحقق المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .في السنة الخامسةدينار 

تبلغ قيمة الرواتب واألجور .  بما فيهم صاحب المشروعموظفينستة لسيوفر المشروع فرص عمل  -

دينار في السنة األولى ترتفع إلى  ١٣٦٥٣ بما في ذلك الضمان االجتماعيالتي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة١٦٥٩٦

 السنة الخامسة للتشغيل %٦٣,٢ السنة األولى و  في%٣,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٦٣,٢و %    ٦,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . التجاري

 . دينار١٢٢٩٧  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .%٣١,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

ة ب بنسالخدمةأو تخفيض أسعار  %٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين في حالة زيادة تكاليف المشروع  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم % ١٠و%٥تتراوح بين 

زيادة تكاليف التشغيل بنسبة  لحالةاسا  إال أن المشروع يكون حس،للحكم على جدوى المشروع

 .وينبغي مراعاة ذلك% ٢٠
 
 
 

 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

  الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
9,0589,5109,98610,48511,010تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,1404,5545,0095,5106,061تكاليف المصنع التشغيلية

13,19814,06414,99515,99617,071مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
12,80214,53616,46518,61020,996الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,5954,8255,0665,3205,586رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600660726799878مصاريف البيع والتسويق
300330363399439قرطاسية
1,5001,5001,5001,5001,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,6501,8151,9972,1962,416مصاريف أخرى

8,6459,1309,65210,21410,819مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,2492,2492,2492,2492,249اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

11,09411,57912,10112,66313,268مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
1,7082,9564,3645,9487,728الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

900753590412216الفائدة على القرض
8082,2043,7735,5367,512الربح قبل الضريبة

2025519431,3841,878الضريبة على األرباح
6061,6532,8304,1525,634األرباح الصافية

%63%68%73%80%87نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
24,35924,26424,25024,31224,447نقطة التعادل (بالدينار)

%64%70%77%85%94نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
13,0006.671,949وسائل نقل

010.000أخرى
2,249المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
1,8201,8200رأس المال العامل المطلوب

17,9208,9209,000إجمالي تكلفة المشروع
%50%50%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة نقل سريع



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
26,00028,60031,46034,60638,067المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,920حقوق الملكية

9,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8202,7953,6224,2874,774الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,92027,82031,39535,08238,89342,841مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
15,100مجموع اإلستثمارات

013,19814,06414,99515,99617,071التكاليف التشغيلية المباشرة
8,6459,1309,65210,21410,819إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
900753590412216الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2025519431,3841,878الضريبة

16,10022,94524,49826,18128,00529,984إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,8204,8756,8978,90110,88812,857صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,4741,6221,7841,9622,158أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,4741,6221,7841,9622,158إجمالي دفعات سداد القرض

1,8203,4015,2757,1178,92610,698رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06061,6532,8304,1525,634توزيعات األرباح

1,8202,7953,6224,2874,7745,065صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة نقل سريع



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8202,7953,6224,2874,7745,065النقد

00000المدينون
000000المخزون

1,8202,7953,6224,2874,7745,065إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

0األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

13,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
15,10015,10015,10015,10015,10015,100إجمالي األصول الثابتة
2,2494,4986,7478,99611,244اإلستهالك التراآمي

15,10012,85110,6028,3536,1043,856القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,92016,44614,82413,04111,0798,920مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
147416221784196221580اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

147416221784196221580مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

752659044120215800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
752659044120215800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,9208,9208,9208,9208,9208,920رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,9208,9208,9208,9208,9208,920مجموع حقوق الملكية
17,92016,44614,82413,04111,0798,920مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %63.2%37.5%21.7%11.1%3.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%63.2%46.5%31.7%18.5%6.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.72.02.22.20.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
خدمة نقل سريع



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,92010تكاليف المشروع

%8,92010مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%9,00012القروض

%75%50.2القرض الى التكاليف %

%25%49.8مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6061,6532,8304,1525,634صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.7%16.0%12.0%7.7%3.1الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%63.2%37.5%21.7%11.1%3.7معدل العائد على اإلستثمار %

%63.2%46.5%31.7%18.5%6.8معدل العائد على حقوق الملكية %

1.72.02.22.20.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.70.50.20.0الديون

24,35924,26424,25024,31224,447نقطة 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 5,435-12,29710,9069,5156,5548103,431صافي القيمة الحالية

IRR 3.4%17.4%13.3%22.4%25.0%27.8%31.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.41.41.01.20.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

2,975
11.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

24,326

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

27.4%

33.4%
1.6

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

خدمة نقل سريع



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR31.2%معدل العائد الداخلي
NPV12,297صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.8%معدل العائد الداخلي
NPV10,906صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.0%معدل العائد الداخلي
NPV9,515صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR22.4%معدل العائد الداخلي
NPV6,554صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR13.3%معدل العائد الداخلي
NPV810صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR17.4%معدل العائد الداخلي
NPV3,431صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR3.4%معدل العائد الداخلي
NPV-5,435صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1000-16,100

11,8204,1572,337

21135,4055,293

31216,8136,692

41308,3978,266
514021,42121,281

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,7100-17,710

11,8204,1572,337

21135,4055,293

31216,8136,692

41308,3978,266
514021,80621,666

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

019,3200-19,320

11,8204,1572,337

21135,4055,293

31216,8136,692

41308,3978,266
514022,19222,052



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1000-16,100

11,8202,8571,037

21133,9753,863

31215,2405,119

41306,6666,536
514019,26419,124

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1000-16,100

11,8201,557-263

21132,5452,433

31213,6673,546

41304,9364,806
514017,10816,968

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1000-16,100

12,0021,973-30

21243,0862,962

31334,3484,215

41435,7765,632
515418,86418,710

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

016,1000-16,100

12,184-212-2,396

2135766631

31451,8831,738

41563,1552,998
516816,30816,140


