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

ريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشا   ) 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
 .اريع الصغيرة والمتوسطةمن المش

 
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(تعزيز اإلنتاجيــة  لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز         

 .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 الطلب على خدمات المشروع

  ٣. ٣ الطاقة الخدمية المقترحة

  ٤. ٣ قالمنافسة والتسوي

  ٥. ٣ أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٦. ٣  

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع 

   ٢. ٤ البناء 

   ٣. ٤ وصف الخدمة وتكلفة المعدات 

   ٤. ٤ القوى العاملة واالجور السنوية 

   ٥. ٤ المستلزمات والخدمات المساعدة 

  ٦. ٤ شروع الفترة الزمنية لتنفيذ الم

 ٠٥ الدراسة المالية   

  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 واالسس والفرضيات 

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية 

 .٦ ق المالية المالح  

   



 
 
 

 ١

 

 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 ورشة تصليح سيارات متنقلة اسم المشروع

 العاصمة موقع المشروع

رات ياخدمة متنقلة لتصليح الس منتجات المشروع

 صاشخأ ٨ األيدي العاملة

 دينار ٣٦,٥٢٧ ياالستثمار الكل

 % ٣٢,٣ معدل العائد الداخلي

 % ٢٦٦٨٨ صافي القيمة الحالي

  ١,٧ القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٣ فترة اإلسترداد

 

 
                                 

 

 

 

  

 ورشة تصليح سيارات متنقلةمشروع



 
 
 

 ٢

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

غياب نظام بتعتبر سيارات الركاب الصغيرة، الخاصة والعامة، وسيلة النقل الرئيسية في األردن خاصة 

متلك سيارة خاصة على األقل مع زيادة يمن األسر % ٣١ كان ٢٠٠٠نقل عام منظم وكفؤ، وفي عام 

 .كبيرة في عدد السيارات خالل السنوات الثالثة الماضية

 

والسيارة كجهاز الكتروميكانيكي يحتاج للصيانة المنتظمة، كما وأنها باستمرار معرضة لحاالت الخلل 

  كالحوادثيارة ذاتها أو الظروف الخارجيةوالعطل الطاريء ألسباب متعددة وكثيرة، منها ما يتعلق بالس

 .حالة الطرق والظروف المناخية وغير ذلكو

 

 :ويمكن تقسيم حاالت الخلل التي تتعرض لها السيارة الى نوعين

 

 خلل يؤثر جزئياً على حركة السيارة وفي هذه الحالة يستطيع سائقها قيادتها الى ورش  -

 .التصليح الخاصة بالسيارات

 . على حركة السيارة األمر الذي يستدعي جرها أو نقلها الى ورش التصليحخلل يؤثر كلياً -
 

السيارة كثيرة ومتنوعة وبعضها قد يكون ناتج عن عطل كهربائي حركة وحاالت الخلل التي تؤدي لشل 

أو ميكانيكي بسيط يمكن اصالحه من قبل الفنيين خالل فترة قصيرة، ومع ذلك فإن هذا العطل يجبر 

 نقلها لورش الصيانة واإلصالح أو ترك السيارة مكانها واإلنتقال بأخرى إلحضار من يقوم سائقها على

 .بتصليح السيارة أو نقلها للورش ويترتب على ذلك في كلتا الحالتين تكاليف زائدة وهدر كبير في الوقت

 

ورش متنقلة ومن هنا فإن فكرة المشروع المقترح تقوم على أساس توفر مركز اصالح للسيارات يمتلك 

  االصالح الضرورية لحاالت العطل الميكانيكي والكهربائي مع وهي بمثابة سيارة مزودة بأدوات ومعدات

 

المقدمة. ٢



 
 
 

 ٣

بحيث يمكن استدعاء هذه الورش هاتفياً، األمر الذي وفي مثل هذه الحاالت  الالزمة األساسيةقطع الغيار 

 الورشة المتنقلة وتقوم بإصالح السيارة  أصبح ميسوراً حالياً بوجود شبكة اإلتصاالت الخلوية، فتأتي

وينبغي على هذا . في نفس الموقع الموجودة فيه أو نقلها لمركز المشروع اذا كان العطل يتطلب ذلك

ويتوقع ان . اعات اليومس والسنة أيام  معظمالمشروع أن ينظم على أساس تقديم خدماته على مدار

 : خدمات هذه الورش منها على سبيل المثالتكون هناك حاالت كثيرة تقوم باإلستفادة من

 

 .عطل السيارة في الطرق الخارجية أو الشوارع الداخلية البعيدة عن ورش اإلصالح الثابتة -

 .االعطال الناتجة عن حوادث السبر -

 حاالت العطل الكثيرة التي تنشأ عن هطول األمطار -

  في فصل الشتاءحاالت العطل الكهربائي الذي يحول دون تشغيل السيارة صباحاً -

 

التي هي لسيدات قد ال يستطعن لظروفهن الذهاب ) ولو كانت بسيطة( هذا فضالً عن أعطال السيارات 

 .لورش اإلصالح أو ترتيب جر نقل السيارة المعطلة

 

 

  أهداف ومبررات المشروع٢ .٢

 

لمستلزمات يهدف المشروع المقترح الى انشاء مركز إلصالح السيارات يدير ورشاً متنقلة مجهزة با

الضرورية إلصالح األعطال التي تتعرض لها السيارات وذلك في مواقع عطلها بما يوفر على أصحاب 

 .وإصالحههذه السيارات الجهد والوقت المهدورين بسبب هذا العطل 

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

الت هناك باستمرار حاالت عطل كثيرة تؤدي لوقف حركة السيارة بينما هي بعيدة عن مح .١

 .وورش اصالح السيارات

 

 
 



 
 
 

 ٤

ان اختصار الجهد والوقت في اصالح السيارات المتعطلة هما من العوامل التي تهم الكثير من  .٢

 دفع تكلفة توفير هذا الجهد راغبين في بسبب طاريء بحيث يكونوا المتعطلةاصحاب السيارات 

 .والوقت

و قائم فعالً أن يقوم صاحب عدم وجود خدمة متكاملة في هذا المجال حتى اآلن حيث ما ه .٣

 .السيارة بالذهاب للورش وإحضار الفني الى موقع السيارة أو بجر سيارته الى ورشة اإلصالح

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٤

 .تحسين الحالة اإلقتصادية لصاحب المشروع .٥

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

 السكاني في المملكة ، وفيها أكبر عدد من السيارات، وبالتالي أكبر تعتبر محافظة العاصمة مركز الثقل

 .نسبة من حاالت العطل والخلل، وهي لذلك تعتبر الموقع المناسب إلنشاء مشروع المركز المقترح

 

 

 

 

 

 الخدمة / وصف المنتج ١٠٣

 

لك بواسطة ورش سيقوم المشروع المقترح بتقديم خدمة اصالح السيارات المتعطلة في موقع عطلها وذ

اصالح متنقلة مزودة بالتجهيزات الضرورية ويديرها فريق من المهندسين والفنيين المؤهلين، ويتم 

استدعاء هذه الورش عن طريق اإلتصال الهاتفي لتنتقل الى موقع السيارة المعطلة وتكون خدمة 

خدمات اإلصالح  كما وسيكون بوسع المشروع تقديم .المشروع معظم أيام السنة وساعات اليوم

 .والصيانة في موقع المركز كما هو حال بقية ورش اصالح وصيانة السيارات

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

 ٥

 :الطلب على خدمات المشروع ٢ .٣

 

كما ذكر سابقاً فإن الطلب على خدمات المشروع سيأتي تحديداً من سائقي واصحاب السيارات التي 

الى اصالحها بالسرعة الممكنة تتعرض لخلل طاريء يؤثر على حركة السيارة مما يستدعي الحاجة 

وحيثما هي دون هدر الوقت والجهد غير المتاحين لجر أو نقل السيارة الى مواقع ورش اإلصالح الثابتة 

والتي قد تكون بعيدة عن موقع السيارة أو غير متاحة في أوقات متأخرة أو مبكرة من النهار أو ايام 

 .العطل وغيرها

 

وع على أعداد السيارات التي ارتفعت خالل السنوات الخمسة السابقة ويعتمد الطلب على خدمات المشر

 ).١(بشكل كبير كما يوضح الجدول رقم 

 

 )١(جدول رقم 

 عدد المركبات المرخصة في المملكة

 %نسبة التغير  عدد المركبات السنة

٣,٧٨ ٣١٨٥١٢ ١٩٩٨ 

٠,٩٤ ٣٢١٥١٢ ١٩٩٩ 

١٥,٨٦ ٣٧٢٥١٧ ٢٠٠٠ 

١٢,٦٤ ٤١٩٥٩١ ٢٠٠١ 

٢٩,٣٧ ٥٤٢٨١٢ ٢٠٠٢ 

 ١٢,٥٢  المعدل

 

 عام ٣١٨٥١٢ويتضح من الجدول المذكور ان عدد المركبات المرخصة في األردن ارتفع من 

، كما بلغ معدل نسبة الزيادة %٧٠ أي بنسبة زيادة قدرها ٢٠٠٢ عام ٥٤٢٨١٢ الى ١٩٩٨

 %.١٢,٥ حوالي ٢٠٠٢ – ١٩٩٨ لعدد المركبات في األردن خالل الفترة السنوية

 

 مركبة موزعة حسب ٣٧٦,٤٥٧ ٢٠٠٢لغ عدد المركبات المرخصة في محافظة العاصمة عام ب

 )٢(فئاتها على النحو المبين في الجدول رقم 



 
 
 

 ٦

 

 )٢(جدول رقم 

 عدد المركبات المرخصة في محافظة العاصمة

  حسب فئة المركبة٢٠٠٢عام 

 العدد فئة المركبة

 ٢٥٨٩٥٩ صالون

 ١٥٨٨ حافلة

 ٧٥٤٣٢ شحن

 ١٤ صهريج

 ١٢٢٣٣ شاحنات

 ٢٨٢٣١ أخرى

 ٣٧٦٤٥٧ المجموع
 

 

 الطاقة الخدمية المقترحة ٣ .٣

 

بافتراض ان الفترة الزمنية الالزمة لإلنتقال لموقع السيارة المعطلة واصالحها يسـتغرق فـي المعـدل                

 ساعة بفريقي عمل مستقلين خارج الموقـع ممـا          ١٢ساعتين وان المركز المقترح سيعمل يوميا لمدة        

 .  خدمات يوميا٦ي ان كل فريق سيكون قادر على تقديم يعن

 

 خدمات يوميا   ٦اضافة إلى ذلك فإنه سيكون باستطاعة المركز تقديم خدماته صيانة داخل موقعه بمعدل              

 .يوم عمل في السنة٣٥٠على اساس و

 

) %٥٠ (طاقتـه الخدميـة   التحفظ فقد تم افتراض ان المركز سيبدأ بتقديم خدماتـه بنصـف             وألغراض  

 .سنويا% ١٠ نمووبنسبة 
 

يبين الطاقة الخدمية المتاحة والطاقة المسـتغلة خـالل السـنوات           ) ٣(بناء على ذلك فإن الجدول رقم       

 .الخمس القادمة



 
 
 

 ٧

 

 

 )٣(جدول رقم 

 الزيادة السنوية لخدمات الصيانة

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٤٢٠٠ ٤٢٠٠ ٤٢٠٠ ٤٢٠٠ ٤٢٠٠ة يخدمات خارج/ الطاقة المتاحة 

 ٣٠٧٥ ٢٧٩٥ ٢٥٤١ ٢٣١٠ ٢١٠٠ ةي خدمات خارج/الطاقة المستغلة

 ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠ ٢١٠٠ خدمات داخلية /الطاقة المتاحة 

 ١٥٣٦ ١٣٩٧ ١٢٧٠ ١١٥٥ ١٠٥٠خدمات داخلية / الطاقة المستغلة 

 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣

 

 من الفعالية والكفاءة وبالتالي فإن ال يوجد في األردن خدمة تصليح سيارات متنقلة على مستوى

المنافسة في هذا المجال ستكون محدودة، بل يمكن للمشروع المقترح تسويق خدماته بشكل جيد من 

 :طريقتينبخالل حملة تعريف ودعاية فعالة خاصة في بداية تشغيله وذلك 

 

 الدعاية في الصحف اليومية وصحف اإلعالنات -

طباعة نشرات بطاقات تعريفية بخدمات المشروع وتوزيعها على اكبر عدد ممكن من المنازل  -

 .والسيارات
 

أما في مجال تصليح السيارات في موقع المركز فالمنافسة ستأتي من العدد الكبير من الورش العاملة 

 .في هذا المجال ويمكن مواجهته بالتركيز على مستوى جودة الخدمة وكفاءتها

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ٨

 

  اسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة٥ .٤

 

مع األخذ بعين اإلعتبار ان خدمة المشروع تشمل انتقال الورشة لموقع السيارة المعطلة واصالحها هناك 

بما ينتج عن ذلك من توفير كبير في الجهد ووقت صاحبها، فقد تم تقدير سعر الخدمة التي تستغرق 

في موقع ) ساعتين(م افتراض ان سعر الخدمة المماثلة خدمة، كما ت/  دينار ١٥ساعتين بواقع 

 ومن الطبيعي ان يقل هذا السعر بالنسبة للخدمات التي تحتاج وقت دينار للخدمة، ١٠المشروع هي 

 . داخل المركزوجهد أقل

 

 .ايرادات المشروع المتوقعة في السنة األولى) ٤(ويبين الجدول رقم 

 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

دينار/ إجمالي اإليراد  دينار/ سعر الخدمة  عدد الخدمات نوع الخدمة

 ٣١٥٠٠ ١٥ ٢١٠٠ ورش متنقلة/ خارجية 

 ١٠٥٠٠ ١٠ ١٠٥٠في موقع المشروع / داخلية 

 ٤٢٠٠٠  ٣١٥٠ المجموع 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 ٩

 

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤
 

ة العاصمة حيث يتركز غالبية المستهلكون المتوقعون الموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظ

 .لمنتجاته
 

 البناء  ٢٠٤

 

إجمالي المساحة الالزمة  أي متر مربع ٤٨يلزم للمشروع محل من بابين مساحة الواحد منهما 

 ٢٥ دينار وذلك بواقع ٢٤٠٠ متر مربع ويقدر بدل إيجار السنوي لها بنحو ٩٦للمشروع هي   

 .المتر المربع /دينار

 

  واالثاث ووسائط النقل وتكلفة المعدات وصف الخدمة ٣٠٤

 

  وصف الخدمة٠١

 

تصليح السيارات في موقع تعطلها وذلك عن طريق ورش سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات 

متنقلة ومزودة بالتجهيزات الضرورية مع فريق كفؤ، او سحب السيارة لمركز الورشة اذا استدعى 

 .ذلك األمر

 

 

 

 

 

 الدراسة الفنية٤



 
 
 

 ١٠

 لفة المعدات واآلالت تك٠٢
 

 احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها شاملة التركيب والتشغيل) ٥(يبين جدول رقم 

 )٥(جدول رقم 

 تكلفة المعدات والتجهيزات
 دينار العدد البند

 ٦٠٠ ٣ صندوق ادوات تصليح السيارات

 ٤٥٠ ٣ متوسط) جاك(رافع سيارة 

 ٥٠٠ ١ ضاغظة هواء

 ٣٠٠ ١ كنة بناشرما

 ٥٠٠ ١ حفرة فحص 

 ٣٥٠  أجهزة فحص وعدد متنوعة

 ٢٧٠٠  المجموع

 

 

 . دينار١٠٠٠ تقدر كلفتها بنحو  كومبيوترجهاز بما فيه ومكتب يحتاج المشروع إلى أثاث ٠٣

 

 :من وسائط النقل يلزم للمشروع ٠٤

 . دينار١٥٠٠٠:  رافعةع  سيارة جر م-

 . دينار١٤٠٠٠: )  ٢ ( سيارة صغيرة-

__________                    

  دينار   ٢٩٠٠٠              :المجموع

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 ١١

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .االحتياجات التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنوية) ٦(يبين جدول رقم 
 

 )٦(                               جدول رقم 

    القوى العاملة واألجور السنوية                      
 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٤٢٠٠ ٣٥٠ ١ )مهندس (صاحب المشروع

 ٤٢٠٠ ٣٥٠ ١  ميكانيكمهندس

 ٧٢٠٠ ٢٠٠ ٣ فني

 ٤٣٢٠ ١٢٠ ٣ عمال 

 ١٩٩٢٠  ٨ المجموع

 %.١١ها ويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي والبالغة نسبت
 

  والخدمات المساعدةالمستلزمات ٥٠٤
 

البراغي والصواميل   اضافة لقطع الغيار الكثير من المستلزمات مثلالتصليحيستهلك في عمليات 

 .دينار ٦٠٠وقد قدرت تكلفتها السنوية بواقع وغيرها والمرابط واالسالك الكهربائية 

 

.مشروع وتكلفتها في السنة االنتاجية األولى الخدمات المساعدة التي يحتاجها ال)٧(يوضح الجدول رقم   

 )٧(جدول رقم 

السنة األولى/الخدمات المساعدة للمشروع   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٢٥ ٣٠٠

 المياه ١٠ ١٢٠

 الوقود ٢٢٥ ٢٧٠٠

 المجموع  ٣١٢٠



 
 
 

 ١٢

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤
 

 .ثالثة اشهرحوالي من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 
 

 

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٨(                                جدول رقم 

                        كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار

            المعدات واآلالت ٢٧٠٠

           أثاث ١٠٠٠

           وسائط نقل ٢٩٠٠٠

     تأمينات مستردة        ١٠٠

             المجموع ٣٢٨٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

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

 .  والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

 دينار في السنة األولى لإلنتاج وعلى أساس ٢٨٩٣يبلغ رأس المال العامل التقديري للمشروع حوالي 

 .تكاليف التشغيل في هذه السنة)  ٩( تكاليف التشغيل الالزمة لمدة شهر ويبين الجدول رقم 

الدراسة المالية . ٥



 
 
 

 ١٣

 

 

 

 )٩(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل السنوية

 

 دينار
 

 البند

  وأجور رواتب ٢٢١١١

 إيجارات ٢٤٠٠

 الخدمات المساعدةالمستلزمات و ٣٧٢٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٤٤٩٠

 المجموع ٣٢٧٢١

 

    تكاليف المشروع االستثمارية٤٠٥

 )١٠(                جدول رقم 

           تكاليف المشروع االستثمارية

 دينار
 البنــــــد

٣٢٨٠٠ 
الموجودات الثابتة

 التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف  ١٠٠٠

 رأس المال العامل ٢٧٢٧

 التكلفة االستثمارية الكلية ٣٦٥٢٧
 
 
 

 

 



 
 
 

 ١٤

 

 

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل  ٥٠٥

 

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

 دينار، يسدد على ألف ٢٠ض ان قيمة القرض تبلغ التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة، وقد افتر

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

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

 .من تكاليف المشروع الكلية% ٥٤,٨مقترح حوالي تبلغ نسبة القرض ال. صاحب المشروع

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

 -:المشروع لعشر سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 .ام ومدخالت اإلنتاج ستكون نقديةتم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخ

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

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

 .من األرباح الصافية% ١٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

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

  .لمالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردود االمالية 

 

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

 :يلي

 



 
 
 

 ١٥

 

 

 

دينار و  ١٩٦٤يتوقع ان يحقق المشروع في السنة االولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين  -

 .دينار في السنة الخامسة ١٢٥٣٦

تبلغ قيمة .  بما فيهم صاحب المشروع عمال وموظفين لثمانيةمشروع فرص عمل سيوفر ال -

 دينار ٢٢١١١الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي 

 . دينار في السنة الخامسة٢٦٨٧٧في السنة األولى ترتفع الى 

 السنة الخامسة %٥٣,٢ي السنة األولى و ف % ٥,٩تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٦٠,٨و %    ١١,٧ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

  دينار٢٦٦٨٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %٣٢,٣يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

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

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

 في حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار البيع  -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى  % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين 

 .الالزم للحكم على جدوى المشروع
 
 
 
 

 

 

 ئر و الخسااألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 اليةملخص االستنتاجات والمعايير الم )٤

 

 الماليةمالحقلا٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

600660726799878تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
17,44918,32219,23820,20021,210تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8605,3465,8816,4697,116تكاليف المصنع التشغيلية

22,90924,32825,84427,46729,204مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
19,09121,87224,97628,43532,289الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
4,6624,8955,1405,3975,667رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,3201,4521,5971,757مصاريف البيع والتسويق
300330363399439قرطاسية
2,4002,4002,4002,4002,400إيجارات

00000أيجار أرض
1,2501,3751,5131,6641,830مصاريف أخرى

9,81210,32010,86711,45712,093مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
4,7684,7684,7684,7684,768اإلستهالك لإلصول الثابتة

200200200200200إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

14,78015,28815,83516,42517,061مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,3116,5849,14112,01015,228الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

2,0001,6721,312916480الفائدة على القرض
2,3114,9127,82911,09514,748الربح قبل الضريبة

3477371,1741,6642,212الضريبة على األرباح
1,9644,1756,6549,43012,536األرباح الصافية

%53%58%63%70%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
36,91635,82434,89134,09133,405نقطة التعادل (بالدينار)

%54%61%69%78%88نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,70010.00270معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
29,0006.674,348وسائل نقل

010.000أخرى
4,768المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,0005200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
2,7272,7270رأس المال العامل المطلوب

36,52716,52720,000إجمالي تكلفة المشروع
%55%45%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
ورشة سيارات متنقلة



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
42,00046,20050,82055,90261,492المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
16,527حقوق الملكية

20,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,6774,6006,4558,2429,959الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
36,52744,67750,80057,27564,14471,451مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
32,800مجموع اإلستثمارات

5022,90924,32825,84427,46729,204التكاليف التشغيلية المباشرة
9,81210,32010,86711,45712,093إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
2,0001,6721,312916480الفائدة

1,000المصاريف التأسيسية  والخلو
3477371,1741,6642,212الضريبة

33,85035,06837,05739,19841,50443,988إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,6779,60913,74318,07722,64027,462صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
3,2763,6043,9644,3604,796أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
3,2763,6043,9644,3604,796إجمالي دفعات سداد القرض

2,6776,33310,13914,11318,28022,666رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7333,6845,8718,32111,061توزيعات األرباح

2,6774,6006,4558,2429,95911,605صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
ورشة سيارات متنقلة



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,6774,6006,4558,2429,95911,605النقد

00000المدينون
505050505050المخزون

2,7274,6506,5058,29210,00911,655إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

2,700األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

29,000السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
32,80032,80032,80032,80032,80032,800إجمالي األصول الثابتة
4,7689,53614,30319,07123,839اإلستهالك التراآمي

32,80028,03223,26418,49713,7298,961القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,0008006004002000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
36,52733,48230,37027,18923,93820,616مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
327636043964436047960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

327636043964436047960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

16724131219157479600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
16724131219157479600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
16,52716,52716,52716,52716,52716,527رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2317221,5052,615األرباج المجمعة
2314917831,1091,475الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

16,52716,75817,24918,03219,14120,616مجموع حقوق الملكية
36,52733,48230,37027,18923,93820,616مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %60.8%39.4%24.5%13.7%5.9معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%60.8%49.3%36.9%24.2%11.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.61.92.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.80.50.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
ورشة سيارات متنقلة



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%36,52710تكاليف المشروع

%16,52710مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%20,00012القروض

%75%54.8القرض الى التكاليف %

%15%45.2مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

1,9644,1756,6549,43012,536صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%24.0%19.8%15.4%10.6%5.5الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%60.8%39.4%24.5%13.7%5.9معدل العائد على اإلستثمار %

%60.8%49.3%36.9%24.2%11.7معدل العائد على حقوق الملكية %

1.31.61.92.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.80.50.30.0الديون

36,91635,82434,89134,09133,405نقطة 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 26,68823,81220,93517,3137,93813,478267صافي القيمة الحالية

IRR 12.2%22.3%18.2%25.4%25.9%28.9%32.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.71.61.51.51.21.41.0القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

35,025

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

28.9%

36.6%
1.4

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

ورشة سيارات متنقلة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

6,952
15.1%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR32.3%معدل العائد الداخلي
NPV26,688صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.9%معدل العائد الداخلي
NPV23,812صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR25.9%معدل العائد الداخلي
NPV20,935صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR25.4%معدل العائد الداخلي
NPV17,313صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV7,938صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR22.3%معدل العائد الداخلي
NPV13,478صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR12.2%معدل العائد الداخلي
NPV267صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8500-33,850

12,6779,2796,602

216111,55211,392

317214,10813,936

418416,97816,794
519844,20344,006

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

037,2350-37,235

12,6779,2796,602

216111,55211,392

317214,10813,936

418416,97816,794
519845,09944,902

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

040,6200-40,620

12,6779,2796,602

216111,55211,392

317214,10813,936

418416,97816,794
519845,99545,798



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8500-33,850

12,6777,1794,502

21619,2429,082

317211,56711,395

418414,18313,999
519840,54840,351

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8500-33,850

12,6775,0792,402

21616,9326,772

31729,0268,854

418411,38811,203
519836,89436,696

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8550-33,855

12,9446,0073,062

21778,0877,911

318910,43710,248

420313,08612,883
521740,41840,200

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8600-33,860

13,2122,735-478

21934,6234,430

32066,7666,560

42219,1938,972
523736,63236,395




