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المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنتاجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية
بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(

 .منها الشباب األردني
 

 في مختلف ) إرادة(لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستشاري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة  
فرص األستثمار وتحديـد إحتياجـات المجتمعـات وية المملكة من حيث استكشافمحافظات وأل

 .المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النـواحي التسـويقية والفنيــة والماليـة
مشاريع المقترحةللفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح ال         

 .لإلستثمار
 

لتقـديم) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريــــة والمسـاعدة فـي تأسـيس وتنفيـذ

 .المشاريع
 

 اثنان وعشرونمناطق المملكة وعددها   كافة   في) إرادة  ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية      
 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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 ملخص المشروع.  ١

 اسم المشروع )سياحية( تأجير مركبات دفع رباعي 

الموقع المقترح للمشروع البحر الميت ويمكن نقـل        

و ترفيهيـة أو    المركبات الي مواقع سياحية أثرية أ     

 .للغايات الرياضة

 موقع المشروع 

 ذات أربعة   (ATVs)تأجير المركبات المعروفة باسم     

دراجات تسير على البنـزين ذات أربعـة        ( عجالت  

 .وذلك ألغراض التنزه والترفيه والرياضة) عجالت

 منتجات المشروع 

 األيدي العاملة  لما ع٧

 االستثمار الكلي   دينار٥٨,٣٧١

 صافي القيمة الحالية   دينار٢١,٢٦٨

 معدل العائد الداخلي  %٢٢,٦

 القيمة الحالية لإليرادات على االستثمار  ١,٤

 فترة االسترداد   سنوات٤
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

سياحية تسير على البنزين/ مشروع تاجير العربات ذات اربعة عجالت دفع رباعي
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   وصف المشروع١٠٢
 

يزخر األردن بمواقع عديدة أثرية وسياحية وطبيعية وتنتشر هذه المواقع في مختلف أنحاء األردن              

يل المثال فهنالك البحر الميت ووادي رم ومادبا وما حولها والبتراء واألزرق والقصـور              وعلى سب 

الصحراوية والمناطق الطبيعية مثل عجلون وجرش وغيرها، وكما هو معروف فان وسيلة الوصول             

لهذه المواقع هي وسائط النقل التقليدية، وبنفس المواقع يمكن للسائح أو الزائر أن يتنقل بين هذه                

ماكن سيراً على األقدام أو بواسطة الحيوانات مثل الخيل والبغال وما شابهها، إال انه يالحـظ أن                 األ

بعض الدول المحيطة في األردن قد أدخلت وسائل أخرى ذات جذب سياحي سواء للسياحة الوافـدة                

هيـة  أو السياحة المحلية ومنها تأجير العربات ذات األربعة عجالت ألغراض مختلفة سـواء الترفي             

وحيث انه ولغاية تاريخـه ال      . والتنقل بين المواقع األثرية بوسائل غير تقليدية أو لغايات الرياضة         

توجد أي جهة قد أقامت مثل هذا المشروع في األردن كما أن مثل هذا المشروع قد نجح في بعض                   

ا تم تنفيـذه فـي   الدول التي قامت باالستثمار في هذا المجال وباعتقادنا أن مثل هذا المشروع إذا م    

 .األردن سيلقى قبوالً جيداً وسيكون ذا جدوى اقتصادية
 

يهدف المشروع المقترح إلى استيراد عربات ذات أربعة عجالت دفع رباعي تسير علـى البنـزين                

ومخصصة للتنقل في مناطق وطرق غير تقليدية ووعرة مثل مناطق البحر الميت واألغوار ومادبـا             

اطق الصحراوية والجبلية ذات طبيعة مميزة أو فـي أي مكـان يحظـى               وما حولها واألزرق والمن   

وهذه العربات سهلة القيادة يستطيع أي شخص قيادتها كما         . بالقبول ورغبة مستأجري هذه العربات    

انه تتوفر عوامل السالمة العامة حسب طبيعة تصميمها، كما انه ال يسمح لهذه العربـات بالسـير                 

 . ة المعبدةعلى الطرق العامة الرئيسي
 

      مبررات المشروع ٢٠٢
 

 إيجاد وسائل ترفيه وتنزه بأسلوب جديد كما هو مقترح في هذا المشروع مما يزيد من عوامل                 -١

 .الجذب السياحي

تغيير نمط الزيارة التقليدية سواء للسائح الوافد أو للسـائح المحلـي فـي المواقـع األثريـة                   -٢

رغبة في تجربة النشاطات السياحية الجديدة وخاصـة        والتاريخية والطبيعية حيث أن للسائح ال     

 .السائح المحلي

 من المتوقع ان يؤدي  هذا المشروع  إلى زيادة معدل إقامة السائح وبالتالي زيادة في الـدخل                   -٣

 .السياحي حيث توفر للسائح برامج زيارة لمختلف المواقع بأسلوب شيق

 .مل جديدةخلق فرص استثمارية جيدة في المنطقة وتوفير فرص ع -٤

 .تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع -٥

 المقدمة .2



 

 ٣

 

 

      الموقع العام للمشروع ٣٠٢
 

يقترح في بداية عمل المشروع أن يكون في منطقة البحر الميت حيث من السهل التنقل في مناطق                 

غير الطرق التقليدية ويمكن الوصول إلى مناطق مكاور ومادبا مروراً ببعض الطرق الجبليـة فـي                

ة وهي ذات طبيعة كما توفر في أي من الدول المجاورة، كما يمكن أن يـتم نقلـه إلـى أي                     المنطق

 .منطقة أخرى حيث من السهولة نقل المركبات من مكان إلى أخر بواسطة شاحنات خاصة
 

   

 

 

     وصف المنتج١ ٠٣
 

منها مـا   سيقوم المشروع المقترح باستيراد عربات ذات أربعة عجالت ومنها ما هو دفع رباعي و             

 حيث أنها تفي    الرباعيهو دفع خلفي فقط، ولغايات هذه الدراسة فسيتم اعتماد العربات ذات الدفع             

بالغاية المطلوبة منها وحسب طبيعة األردن وما يحويه من مناطق أثرية وسياحية، وهذه العربـات               

تقليديـة سـواء    ويمكن لهذه العربات التنقل خالل الطرق غيـر ال        ) بنزين  ( تسير بواسطة الوقود    

 .الخ. …الجبلية أو ذات الطبيعة غير المستوية في المناطق الصحراوية

كما يمكن نقل هذه العربات لغايات تأجيرها للسائحين وغيرهم في أي منطقة من المملكة يمكـن أن                 

 .تلقى الرغبة والقبول الستعمال هذه العربات لغايات التنزه أو الرياضة
 

      الطلب الحالي ٢٠٣
 

في األردن فقد اعتمدت هذه الدراسة أسلوب المقابالت الشخصـية          ان فكرة المشروع جديدة     حيث   

مع بعض وكاالت السياحة ومدراء التسويق في بعض الفنادق وخاصة الموجودة في منطقة البحـر               

الميت، وقد تبين أن الكثير من السياح القادمين بشكل خاص من خارج األردن يستفسـرون عـن                 

تئجار عربات ذات عجالت لغايات التنزه وزيارة بعض المواقع األثرية والسياحية بغيـر             إمكانية اس 

الطرق التقليدية كما يتبين أن هنالك رغبات كثيرة لدى بعضهم لزيارة أماكن سياحية واثريـة فـي                 

المناطق الصحراوية والجبلية ومن هذا يستدل على أن هنالك طلب على مثل هذه الخدمة أن وجدت،      

احية أخرى فقد بينت النشرة اإلحصائية الصادرة عن وزارة السياحة واآلثار عدد زوار بعض              ومن ن 

 )١(المناطق السياحية واألثرية في األردن كما هو موضح في الجدول رقم 

 

 

 دراسة السوق.٣



 

 ٤

 )١(جدول رقم 

 عدد زوار بعض المناطق السياحية

 

 عدد الزوار

 السنة

البحر الميت 

 والمغطس
 عجلون شجر أم قيس مادبا وما حولها

١٥٤٥٦٧ ١٣٧٤٧٥٢٦٤٠٠٠ ١٧٧٥٠٥ - ١٩٩٩ 

١٨٩٤٧٦ ١٦٠٨٦٩٢٩٩٧٥٠ ١٧٢٣٠٩ ٣١٠٣٧ ٢٠٠٠ 

١٥٥٧٨٨ ١٦٧٦٥٠ ٧٢٢٧٠ ٦٨٠٥٦ ٥٤٧٣٧ ٢٠٠١ 

١٠٦٦٢٢ ١١٠٠٨٦١٠٤٢٤٠ ٣٧٥٠٤ ٥٥٢٦١ ٢٠٠٢ 

 

يالحظ من الجدول السابق أن هنالك أعداد جيدة تقوم بزيارة المناطق المقترحة لموقع المشروع مع               

كما انه يالحظ مـن الجـدول   . م أن هذا العدد ال يشكل رحالت وزيارات األردنيين لمناطق التنزه        العل

السابق ومن واقع المعلومات المتوفرة لدى جهات أخرى والتي تم ذكرها في مقدمة دراسة السوق               

ن أن أعداد زوار البحر الميت والمغطس ال يشمل هذا العدد نزالء الفنادق والـزوار مـن األردنيـي                 

وخاصة لغايات التنزه في فصل الربيع والشتاء، كما يالحظ انخفاض أعداد الزوار فـي السـنوات                

ويرجع السبب في ذلك إلى األحداث العالمية والظروف السـياحية التـي            ) ٢٠٠٣-٢٠٠١(األخيرة  

 فقـط   ٢٠٠٣أما األرقام عن الستة اشهر األولى من سنة         . رافقت هذه الفترة وهي معروفة للجميع     

ن أن هناك تطور كبير في زيادة أعداد زوار هذه المنطقة ولكن لم يتـوفر معلومـات مفصـلة                   تبي

 . لتاريخه
 

    الطلب المتوقع٣٠٣
 

بما أن الموقع األولي المقترح للمشروع منطقة البحر الميت والمغطس مروراً ببعض الطرق الجبلية   

يتم تحديد الطلب المتوقع بشكل خاص      والتي تؤدي إلى منطقة الزارة ومكاور ومن ثم مادبا، فانه س          

اعتماداً على هذا األساس وسيضاف نسبة معينة في حال نقل الخدمات التـي يقـدمها المشـروع                 

للمناطق األخرى مثل منطقة عجلون وجرش منطقة القصور الصحراوية انطالقاً من منطقة مطـار              

ن فئة خمس واربعة نجوم والخطة      يوجد في منطقة البحر الميت حالياً أربعة فنادق م        . الملكة علياء 

 غرفـة   ١٦٣٠المستقبلية لتطوير الشاطئ الغربي للبحر أن يبلغ عدد الفنادق تسعة، سعة حـوالي              

وبعض هذه الفنادق تقوم بتقديم السياحة العالجية إضافة لسياحة االستجمام كما أقيم على الشـاطئ               

ية مما يؤدي إلى زيادة الجذب السياحي     وسيقام العديد من المطاعم والحدائق ومناطق الرياضة الرمل       

 . لهذه المنطقة سواء من السياحة الوافدة أو السياحة الداخلية



 

 ٥

سنوياً عن عدد   % ٥بناءاً على ما سبق وبافتراض أن عدد زوار منطقة البحر الميت سيزداد بنسبة              

 – ٢٠٠٤ات  يبين عدد الزوار المتوقع للسنو    ) ٢( فان الجدول رقم     ٢٠٠٢الزوار كما هو في سنة      

٢٠٠٨. 

 

 )٢(جدول رقم 

 عدد الزوار المتوقع

 

 ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ السنة

 ٧٤٠٠٠ ٧١٠٠٠ ٦٧٠٠٠ ٦٤٠٠٠ ٦١٠٠٠ عدد الزوار

 

ال يشمل عدد الزوار المتوقع للرحالت الداخلية لألفراد والعائالت وطالب المدارس والجامعات مـن              

ي الرياضة والتنزه باستعمال وسائل النقل كما فـي        داخل األردن والذين سيكون جزءاً منهم من محب       

وفي دراسات سابقة لمؤسسة الضمان االجتماعي تبين أن عـدد زوار منـاطق             . المشروع المقترح 

 زائـر   ٣٥٠٠مرافق الضمان في منطقة البحر الميت ومعظمهم من األردنيين أو العرب بلغ حوالي              

لربيع والشتاء أي أن مجموع الزوار السنوي       أسبوعيا خالل السنوات الماضية وخاصة في مواسم ا       

زائر وباعتماد هذا العدد لغاية هذه الدراسة وبإضافته إلى عـدد  الـزوار     ) ١٦٨٠٠٠(يبلغ حوالي   

حسب بيانات وزارة السياحة فان عدد الزوار المتوقع سواء من السياحة الداخلية أو الخارجية خالل 

وسيتم  افتراض ثبات عدد هؤالء الـزوار        ) ٣ (  كما هو في الجدول رقم      ٢٠٠٨-٢٠٠٤السنوات  

 .  لغايات التحفظ

 )٣(جدول رقم 

 العدد المتوقع لزوار منطقة البحر الميت

 

عدد الزوار لغايات  السنة

 السياحة

الزوار لغايات التنزه 

 من األردن

 المجموع

٢٢٩٠٠٠ ١٦٨٠٠٠ ٦١٠٠٠ ٢٠٠٤ 

٢٣٢٠٠٠ ١٦٨٠٠٠ ٦٤٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٢٣٥٠٠٠ ١٦٨٠٠٠ ٦٧٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٢٣٩٠٠٠ ١٦٨٠٠٠ ٧١٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٢٤٢٠٠٠ ١٦٨٠٠٠ ٧٤٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 

 



 

 ٦

  حجم التشغيل المتوقع والطاقة اإلنتاجية–عوامل نجاح المشروع  ٤٠٣
 

يحتاج السائح أو الزائر لالماكن السياحية و األثرية أو الطبيعية إلى وجود خدمات متميزة وليسـت                

ة انه هارب من ضغوط نفسية وإرهاق العمل        تقليدية تساعد في قضاء فترة الزيارة دون ملل وخاص        

ومن العوامل الرئيسية التي    . بمعنى أن السائح أو الزائر بحاجة لتغير جو وقضاء إجازته أو زيارته           

 :تساعد في نجاح المشروع المقترح ما يلي

 .إدارة المشروع بكل كفاءة واستقطاب اكبر عدد لممارسة استئجار هذه العربات- -

 .كون مناسبة ضمن القدرة سواء للسائح األجنبي أو الزائر األردنياألسعار يجب أن ت- -

تعريف المهتمين سواء في القطاع السياحي أو منظمي الرحالت من جميع الجهات بالمشـروع               -

 .والخدمات التي يقدمها

أعداد برامج زيارات للمناطق السياحية واألثرية المنتشرة في األردن من خالل حمالت دعائيـة               -

 .لة التنقل بطرق غير تقليدية من خالل العربات موضوع البحثوبيان وسي

تجهيز المشروع بجميع الوسائل التي تمكنه من سهولة نقل العربات من المنطقة المقترحة إلى               -

باقي المناطق ذات الجذب السياحي وخالفه، وخاصة خالل مواسم المهرجانـات واالحتفـاالت             

 .والنشاطات الرياضية

 

لمتوقع للمشروع فسيعتمد على عدد األشخاص المتوقع من راغبي استئجار هذه           اأما حجم التشغيل    

رها للخدمة عند بدايات عمل المشروع والتي يقترح        فالعربات إضافة إلى عدد العربات المفترض تو      

 . عربات١٠ان تكون 

 :وعلى أساس ما سبق وبافتراض ما يلي

 من راغبي استئجار العربات موضوع من عدد زوار منطقة البحر الميت المتوقع سيكونون% ٢ -١

 .المشروع المقترح

 يوم فقط مع االخذ بعين االعتبار مرونة نقل العربات الى اماكن            ٣٠٠عدد أيام العمل في السنة       -٢

 .اخرى

 . ساعات في اليوم٦عدد ساعات العمل للعربات  -٣

 .ساعة/ ينار د) ٧,٥(سعر تأجير العربة الواحدة يبلغ  -٤

، بناءاً على ذلك فان  الجدول       ساعتينكما تم افتراض أن معدل الجولة الواحدة للشخص الواحد           -٥

 . يبين عدد األفراد الممكن استئجارهم العربات وعدد ساعات التشغيل المتوقعة) ٤(رقم 

 

 

 

 



 

 ٧

 )٤(جدول رقم 

 

مجموع العدد المتوقع  مجموع الزائرين السنة

 للمستأجرين

مجموع الساعات 

 ة للتشغيلالمطلوب

٩,١٦٠ ٤,٥٨٠ ٢٢٩,٠٠٠ ٢٠٠٤ 

٩,٢٨٠ ٤,٦٤٠ ٢٣٢,٠٠٠ ٢٠٠٥ 

٩,٤٠٠ ٤,٧٠٠ ٢٣٥,٠٠٠ ٢٠٠٦ 

٩,٥٦٠ ٤,٧٨٠ ٢٣٩,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

٩,٦٨٠ ٤,٨٤٠ ٢٤٢,٠٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 :عربات على األساس المبين أعاله فهي كما يلي) ١٠(أما طاقة التشغيل القصوى المتاحة للعربات 

 فهياما الطاقة الفعلية  ساعة متاحة، ١٨٠٠٠= سنة /  يوم٣٠٠ Xيوم /  ساعات٦ X عربات ١٠

 ساعة على أساس أن هناك سيارة احتيـاط وأخـرى           ١٤,٤٠٠من الطاقة المذكورة    % ٨٠بحدود  

 . مستغلة للدليل المرافق

عند بداية تشغيل المشـروع وتـزداد       % ٥٥سيتم افتراض أن طاقة التشغيل للعربات ستبدأ بنسبة         

 ).٥(وعليه فان عدد الساعات الفعلية للتأجير سنوياً ستكون كما في الجدول رقم سنوياً % ٥بنسبة 

 

 )٥(جدول رقم 

 ساعات التشغيل الفعلية

 

عدد ساعات التشغيل الفعلية  نسبة التشغيل المستغلة عدد الساعات المتاحة السنة

 المتوقعة

٧,٩٢٠ %٥٥ ١٤,٤٠٠ ٢٠٠٤ 

٨,٣١٦ %٥٨ ١٤,٤٠٠ ٢٠٠٥ 

٨,٧٣٢ %٦١ ١٤,٤٠٠ ٢٠٠٦ 

٩,١٦٨ %٦٤ ١٤,٤٠٠ ٢٠٠٧ 

٩,٦٢٦ %٦٧ ١٤,٤٠٠ ٢٠٠٨ 

 

 

 

 



 

 ٨

      المنافسة والتسويق واسعار التأجير٥٠٣
 

أسـعار  وحيث أن فكرة المشروع جديدة ورائدة فلن يكون هناك أية منافسة، أما من حيث التسويق                

 .الساعة/  دينار٧,٥ دينار للجولة وزمن الجولة ساعتين للسيارة أي ١٥تأجير المركبات فستكون 

 

     اإليرادات المتوقعة للمشروع٦٠٣
 

 اإليرادات السنوية المتوقعة للمشروع ) ٦(يوضح الجدول رقم 

 )٦(جدول رقم 

 اإليرادات السنوية المتوقعة

 

 دينار السنة

 ٥٩,٤٠٠ األولى

 ٦٢,٣٧٠ الثانية

 ٦٥,٤٩٠ الثالثة

 ٦٨,٧٦٠ الرابعة

 ٧٢,١٩٥ الخامسة

 

 
 

 

 

 وقع المشروع     م١٠٤
 

الموقع األولي المقترح للمشروع هو في منطقة البحر الميت وسيتم نقل العربات في فترة الصـيف                

حيـث  ) فندق عالية (إلى منطقة عجلون وجرش أو إلى منطقة بالقرب من فندق مطار الملكة علياء              

غايـات رياضـة    من السهل االنطالق من هذا الموقع لتنظيم رحالت لزيارة القصور الصحراوية أو ل            

 .  التنزه بواسطة العربات

 
 
 

الدراسة الفنية.٤



 

 ٩

  البناء ٢٠٤
 

يلزم المشروع استئجار بناء في مدينة عمان ليكون مركز اإلدارة الرئيسي للمشروع والمساحة              -

متر مربع  وذلك عبارة عن مكتب لمدير المشروع والمحاسبة واإلدارة           ) ١٠٠(الالزمة حوالي   

دينار أي مبلـغ    ) ٢٥(يجار للمتر الواحد حوالي     والعالقات العامة والتسويق، وسيبلغ معدل اإل     

 .دينار سنوياً) ٢٥٠٠(

بالنسبة لموقع وجود العربات لغايات تأجيرها في منطقة البحر الميت فيمكن التفاوض مـع أي                -

من الفنادق الموجودة في المنطقة واستئجار مساحة مجهزة بديكور بسيط أو العمل على شراء              

يفترض . يات بيع التذاكر لمستأجري العربات وتنظيم عمل العربات  كرفان صغير متنقل ويلزم لغا    

بهذه الدراسة أن تكون الكلفة السنوية سواء الستئجار مسـاحة أو شـراء الكرفـان حـوالي                 

 .    سنوياً) ٥٥٠٠(دينار سنويا وعليه فان مجموع مبلغ اإليجارات سيكون ) ٣٠٠٠(

 

 عملية تقديم خدمة استئجار العربات  ٣٠٤
 

 هذه العملية سوى تجهيز العربات وتعبئتها بالوقود والتأكد من صالحيتها الفنية وذلك عن              ال تتطلب 

وسيقوم دليل يرافق العربات التـي يـتم        . طريق الصيانة الدورية وتغيير القطع التالفة والمستهلكة      

يـة، إذ   تأجيرها بحيث أن الدليل يالزم العربات التي يتم تأجيرها خالل الجوالت المخصصة لهذه الغا             

أن الطرق التي ستسلكها هذه العربات ستكون محددة سلفاً، وستكون من مهام الدليل أيضا تعريـف                

مستأجري العربات على المواقع األثرية أو السياحية وتنظيم خط السير حتى تكون الجولة منظمـة               

 .   ومريحة للزائر

  

 المعدات والتجهيزات ٤٠٤
 

ت الالزمة للمشروع وهي أساسا العربات وبعض أدوات        المعدات والتجهيزا ) ٧(يوضح الجدول رقم    

الصيانة الالزمة إلصالح العربات في الموقع، أما في حالة تعطل العربات ألي سبب من األسباب وال                

يمكن إصالحها في الموقع فسيتم إصالحها لدى مشغل الصيانة لوكيل هذه العربات، ومن الممكن في      

 .لمشروع اما ثابت او متنقلالمستقبل انشاء مركز صيانة خاص با

 

 

 

 



 

 ١٠

 

 )٧(جدول رقم 

 المعدات والتجهيزات الالزمة للمشروع

 

 دينار/ التكلفة  العدد البند
ATVs trial Boss 330 cc 4x4 blue model No. 

03CA 32 AA (C&F) Amman with spare 
parts for one year. 

٣١,١٥٠ ١٠ 

 ٣٥٠ - اً لتر بنزين مع مضخة تعمل يدوي٢٠٠خزان سعة 

 ٥٠٠ - عدد وأدوات للصيانة في الموقع ولتغيير الزيت المستهلك

 ٣٢,٠٠٠  المجموع

 

 األثاث واالجهزة  ٥٠٤
 

يحتاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبية لموقع اإلدارة وموقع عمل المشروع، تتمثل في 

 . دينار) ٢,٠٠٠ (المكاتب والمقاعد والخزائن وجهاز حاسوب وهاتف وناسخ، وتقدر كلفتها بحوالي

 

 السيارات ٦٠٤
 

وذلـك لتسـيير أعمـال      سيارة أخرى إلدارة المشروع في عمـان        بك آب و    يلزم المشروع سيارة    

المشروع ونقل الوقود والمواد الالزمة لحركة العربات من محطات الوقود إلى موقع العمـل وأيـة                

 .   دينار) ١٨٠٠٠(أعمال أخرى، وتقدر تكلفتها حوالي 

 

  العاملة    القوى٧٠٤

 
احتياجات المشروع من القوى العاملة واألجور الشهرية والسنوية التي  ) ٨( يبين الجدول رقم 

 )بالدينار( ستدفع لهم 

 

 

 

 



 

 ١١

 

  )٨( جدول رقم 

 القوى العاملة الالزمة للمشروع

 

 األجر السنوي األجر الشهري العدد الوظيفة

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ مدير المشروع/ صاحب

عالقات محاسب واداري و

 عامة

٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ 

مراقب لعملية تثبيت العدادات 

واحتساب المسافة المقطوعة 

 وبيع التذاكر

١,٨٠٠ ١٥٠ ١ 

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ سائق سياحي

دليل لمرافقة مستأجري 

 الدراجات في الجوالت

٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ 

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ فني صيانة

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ حارس

 ٢٣,٦٤٠  ٧ المجموع

 

ليصبح  % ١١أعاله مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي والبالغة نسبتها يضاف للرواتب  -

 .دينار) ٢٦,٢٤٠( إجمالي الرواتب واألجور المدفوعة 

في حال زيادة عدد العربات مستقبالً على ضوء أداء المشروع وزيادة عدد مستأجري العربـات     -

ه كافيـاً الدارة وتسـيير أعمـال        فانه ال يلزم إضافة أي أعداد للعاملين ويعتقد أن العدد أعـال           

  .كما يالحظ أن معدل أجور المستخدمين اكثر من المعدل العام لألجور . المشروع
 

 المواد األولية الالزمة للمشروع ٨٠٤

 
هذا النوع من المشاريع ال يتطلب مواد اولية وهو عبارة عن مشروع خدمي ال يحتاج الى القيام 

 .وسيعتمد فقط على تقديم خدمات التاجيرباعمال المتاجرة بشكل اساسي ومباشر 

 

 

 



 

 ١٢

 الخدمات الضرورية ٩٠٤
 

الخدمات الضرورية الالزمة للمشروع هي الطاقة الكهربائية لإلنارة والمياه لالسـتعمال الشخصـي             

 )٩(والوقود كما هو مبين في الجدول رقم 

 
 )٩(جدول رقم 

 الخدمات الضرورية

 

 دينار/ التكلفة  البند

 ٦٠٠ الكهرباء

 ١٥٠ اهالمي

 ٥,٠٠٠ )بنزين(والعربات ) سوالر( الوقود للسيارة 

 ٥,٧٥٠ المجموع

 

     برامج تنفيذ المشروع١٠.  ٤
 

 شهور فقط كون األبنية الالزمة مستأجرة وان ٣تقدر الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع حوالي 

 . قبل الوكيلالعربات يمكن استيرادها ووصولها للموقع خالل شهر واحد من تاريخ طلبها من

 

 
 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية ٩٠٥
 

 .تكاليف التشغيل في السنة األولى من عمر المشروع) ١٠(يبين الجدول رقم 

 

 

 

 

الدراسة المالية.٥



 

 ١٣

 

 

 )١٠(جدول رقم 

 تكاليف التشغيل في السنة األولى

 

 التكلفة البند

 ٢٦,٢٤٠ الرواتب واألجور

 ٥,٥٠٠ اإليجارات

 ٥,٥٧٠ الخدمات الضرورية

 ٧,٧٦٠ ة أخرىمصاريف تشغيلي

 ١,٢٠٠ تسويق

 ٤٦,٤٥٠ المجموع

  

الخ وتقدر … تقدر التأمينات المستردة وهي تأمينات التيار الكهربائي والمياه والهاتف والفاكس 

 .دينار) ٥٠٠(بمبلغ 

 

 راس المال العامل ٢. ٥
 

 )٣٨٧١(يقدر راس المال العامل للمشروع على أساس دورة تشغيل مدتها شهر واحـد أي مبلـغ                 

 .دينار

 

 نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ٣. ٥
 

تشمل نفقات ما قبل التشغيل استكمال الدراسات واالستشارات القانونية والمالية ورسـوم تسـجيل              

 .دينار) ٢,٠٠٠(المشروع ومصاريف االنتقال وغيره، وتقدر بحوالي 

 

 تكاليف المشروع ٤٠٥
 

 :يليوكما إجمالي تكاليف المشروع ) ١٢(يبين الجدول رقم 

 

 



 

 ١٤

 )١٢(جدول رقم 

 إجمالي تكاليف المشروع

 

 دينار/ التكلفة البند

 ٣٢,٠٠٠ قطع غيار حاجة سنة+ العربات 

 ٢,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ١٨,٠٠٠ وسائط النقل

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٥٢,٥٠٠ مجموع تكلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٣,٨٧١ املراس المال الع

 ٥٨,٣٧١ إجمالي تكاليف المشروع

 

  وسائل التمويل٥٠٥
 

من إجمـالي تكـاليف     % ٥١دينار يمثل   ) ٣٠٠٠٠(سيحصل المشروع على قرض مصرفي بقيمة       

% ١٠المشروع فيما يغطى الرصيد الباقي من مصادر صاحب المشروع، علماً بان فائدة القـرض               

 . سنوات٥ولمدة 
 

   الفرضيات المالية٦٠٥
 

في بداية المشروع يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض إلى إحـدى مؤسسـات التمويـل                 -

 .لتغطية جزء من إجمالي تكاليف المشروع وبضمانات معقولة تقبل بها الجهة المانحة للقرض

 ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قـرض لتغطيـة               

 سنوات بأقساط سـنوية     ٥ االستثمارية لألصول الثابتة، يسدد القرض على مدى         جزء من التكاليف  

سنوياً ويبدأ بالتسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك فتـرة           % ١٠متساوية وبمعدل فائدة    

 .التأسيس فترة سماح

 

 :يات التالية سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرض٥تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة 

 .نقدية% ١٠٠تم افتراض أن مبيعات منتجات المشروع  -

 .سنوياً % ٥تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل  -

  %.٢٥اعتبار أن المشروع خاضع لضريبة دخل بمعدل  -

  %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية للخصم بمعدل  -



 

 ١٥

 

    الخالصة٧٠٥
حالة األساسية وتحليل محاسبة المرفق، إن المشروع يحقق        يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية لل     

ربحاً صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر علـى الوفـاء                

بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األربـاح والخسـائر               

 :لتقديرية والتي تبين ما يليوالتدفق النقدي، الميزانية ا

 دينار في السنة األولـى للتشـغيل        ٢,٥١٣يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين          -

 . دينار للسنة الخامسة٧,٢٠٦

 موظف وعامل، تبلغ قيمة األجور والرواتب التي سـتدفع          ٧سيوفر المشروع فرص عمل لعدد       -

 دينار في السـنة األولـى       ٢٦,٢٤٠ماعي مبلغ   لهم بما فيها مساهمة المشروع بالضمان االجت      

 . دينار في السنة الخامسة٣١,٨٩٥ليرتفع إلى مبلغ 

فـي السـنة    % ١٦,٩في السنة األولـى و       % ٤,٦ تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

في السنة األولى ليرتفـع      % ٨,٤الخامسة للتشغيل التجاري ونسبة العائد على حقوق الملكية       

 .ي السنة الخامسةف% ١٦,٩إلى 

 . دينار٢١,٢٦٨ NPV تبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  %.٢٢,٦ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكـاليف   أو البيع أو زيادة تكاليف المشروع        التحليالت المالية في حالة انخفاض سعر      إجراءتم   -

وتبين بأن المشروع حساس النخفاض سعر البيع بنسبة        % ٢٠و  % ١٠التشغيل بنسب ما بين     

 . ستدعي مراعاة ذلكياألمر الذي % ٢٠وزيادة تكاليف التشغيل بنسبة % ١٠
 

 

  المالحق المالية  ٨. ٥

 
 حساب االرباح والخسائر  .١

 التدفق النقدي .٢

 ة التقديرية الميزاني .٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية  .٤



الموقع المقترح
/البحر الميت - باقي المناطق اولي

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

59,40062,37065,48968,76372,201المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,9946,2946,6086,9397,286تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
12,15012,75813,39514,06514,768تكاليف المصنع التشغيلية

18,14419,05120,00421,00422,054مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
41,25643,31945,48547,75950,147الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
20,24621,25922,32223,43824,610رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
360378397417438قرطاسية
5,5005,5005,5005,5005,500إيجارات

00000أيجار أرض
1,0001,0501,1021,1581,216مصاريف أخرى

28,30629,44730,64431,90133,221مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,1996,1996,1996,1996,199اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

34,90536,04537,24338,50039,820مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,3517,2748,2429,25910,327الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
3,3514,7656,2747,8869,608الربح قبل الضريبة

8381,1911,5691,9712,402الضريبة على األرباح
2,5133,5744,7065,9147,206األرباح الصافية

%79%81%82%83%85نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
54,57555,50956,45557,40958,368نقطة التعادل (بالدينار)

%81%83%86%89%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
32,00010.003,200معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
18,0006.672,699وسائل نقل

010.000أخرى
6,199المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,8713,8710رأس المال العامل المطلوب

58,37128,37130,000إجمالي تكلفة المشروع
%51%49%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع  تاجير مرآبات  دفع رباعي سياحية



الموقع المقترح
/البحر الميت - باقي المناطق اولي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
59,40062,37065,48968,76372,201المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
59,40062,37065,48968,76372,201المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
28,371حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,8717,06310,40113,87717,484الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
58,37163,27169,43375,88982,64089,685مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
52,500مجموع اإلستثمارات

018,14419,05120,00421,00422,054التكاليف التشغيلية المباشرة
28,30629,44730,64431,90133,221إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
8381,1911,5691,9712,402الضريبة

54,50050,28852,19854,18456,25058,397إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,87112,98317,23621,70526,39031,288صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

3,8718,06911,83015,75919,84924,093رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,0051,4291,8822,3662,882توزيعات األرباح

3,8717,06310,40113,87717,48421,211صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع  تاجير مرآبات  دفع رباعي سياحية



الموقع المقترح
/البحر الميت - باقي المناطق السياحية اولي

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,8717,06310,40113,87717,48421,211النقد

00000المدينون
000000المخزون

3,8717,06310,40113,87717,48421,211إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

32,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

18,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
52,50052,50052,50052,50052,50052,500إجمالي األصول الثابتة
6,19912,39718,59624,79430,993اإلستهالك التراآمي

52,50046,30140,10333,90427,70621,507القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
58,37154,96551,70448,58145,59042,718مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
28,37128,37128,37128,37128,37128,371رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,5083,6526,47610,024األرباج المجمعة
1,5082,1442,8233,5494,323الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

28,37129,87932,02334,84638,39542,718مجموع حقوق الملكية
58,37154,96551,70448,58145,59042,718مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %16.9%13.0%9.7%6.9%4.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%16.9%15.4%13.5%11.2%8.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.72.12.4NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.80.60.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مشروع  تاجير مرآبات  دفع رباعي سياحية



الموقع المقترح
باقي المناطق السياحية - /البحر الميت اولي

والطبيعية والصحراوية

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%58,3715تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %28,3715مساهمة صاحب

%30,00012القروض

% %30%51.4القرض الى التكاليف

%25%48.6مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,5133,5744,7065,9147,206صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

المبيعات % : %13.3%11.5%9.6%7.6%5.6الربح قبل الضريبة

%16.9%13.0%9.7%6.9%4.6معدل العائد على اإلستثمار %

%16.9%15.4%13.5%11.2%8.4معدل العائد على حقوق الملكية %

: المطلوبات المتداولة 1.31.72.12.4NAالموجودات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.80.60.40.20.0الديون

54,57555,50956,45557,40958,368نقطة 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 15,234-3,3393,017-21,26817,03912,8098,964صافي القيمة الحالية

IRR %4.3%13.5%10.3%16.5%17.5%19.9%22.6معدل العائد الداخلي

B/C 1.41.31.21.20.91.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,783

9.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

56,463

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

10.2%
13.1%

1.5

0.4

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مشروع  تاجير مرآبات  دفع رباعي سياحية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR22.6%معدل العائد الداخلي
NPV21,268صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR19.9%معدل العائد الداخلي
NPV17,039صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR17.5%معدل العائد الداخلي
NPV12,809صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR16.5%معدل العائد الداخلي
NPV8,964صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.3%معدل العائد الداخلي
NPV-3,339صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.5%معدل العائد الداخلي
NPV3,017صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.3%معدل العائد الداخلي
NPV-15,234صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

054,5000-54,500

13,87112,9509,079

217113,87213,701

317914,84114,662

418815,85815,670
519864,25064,053

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,9500-59,950

13,87112,9509,079

217113,87213,701

317914,84114,662

418815,85815,670
519866,40166,204

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,4000-65,400

13,87112,9509,079

217113,87213,701

317914,84114,662

418815,85815,670
519868,55268,354



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

054,5000-54,500

13,8719,9806,109

217110,75410,583

317911,56611,387

418812,42012,231
519859,58059,382

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

054,5000-54,500

13,8717,0103,139

21717,6357,464

31798,2928,113

41888,9818,793
519854,90954,712

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

054,5000-54,500

14,2588,3054,047

21889,0228,835

31979,7769,579

420710,56710,360
521759,18358,966

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

054,5000-54,500

14,6453,660-986

22054,1723,968

32154,7114,496

42265,2775,051
523754,11753,880




