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

ي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة الت          ) 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
 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
لية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية للفرصـةإن هذه الدراسة هي دراسة أو     

 .اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثمار
 

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

 
 في كافة مناطق المملكة وعددها) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 

 المحتويات
   ملخص المشروع . ١ 

   دمة المق. ٢

 وصف المشروع ١. ٢ 

 أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢ 

 الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢ 

   دراسة السوق . ٣

 الخدمة/ وصف المنتج  ١. ٣ 

 الطلب على خدمات الصيانة ٢. ٣ 

 الطاقة الخدمية المقترحة ٣. ٣ 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣ 

 توقعةأسعار الخدمات واإليرادات الم ٥. ٣ 

   الدراسة الفنية . ٤

 موقع المشروع ١. ٤ 

 البناء ٢. ٤ 

 وصف الخدمة وتكلفة المعدات ٣. ٤ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٤. ٤ 

 المستلزمات والخدمات الضرورية ٥. ٤ 

 الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ٦. ٤ 

   الدراسة المالية . ٥

 ثابتةكلفة الموجودات ال ١. ٥ 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢. ٥ 

 رأس المال العامل ٣. ٥ 

 ملخص تكاليف المشروع  ٤. ٥ 

 وسائل التمويل واألسس والفرضيات  ٥. ٥ 

 ملخص المؤشرات والكشوف المالية ٦. ٥ 

   المالحق المالية. ٦
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 ملخص المشروع. ١

 مركز صيانة صناعية  اسم المشروع

 العاصمة  المقترحموقع المشروع

خدمة الصيانة الدورية وتصليح المعدات منتجات المشروع

 فردا ٨ األيدي العاملة

 دينار ٢٨,٦٦٠ ياالستثمار الكل

 % ٣٠,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ١٧,٩٥٠ صافي القيمة الحالية

  ١,٦ القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات

 نواتس ٣ دادفترة االستر

 

 مركز صيانة صناعية
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  وصف المشروع ١. ٢

 

تعتبر الصيانة من العناصر الضرورية لتسيير خطوط اإلنتاج والمعدات المختلفة في 

أية منشأة صناعية لضمان كفاءة استمرار تشغيلها بما يضمن االستغالل الفعال 

 برامج والكفؤ لطاقتها اإلنتاجية وبالتالي فإنه يلزم لكل مؤسسة صناعية تنفيذ

معدات ال و تلكتناسب ت زمنية لمواعيدالصيانة الدورية المبرمجة مسبقا وفقا 

ي بما يتطلبه ارئه الناتجة عن حاالت الخلل اآلن إضافة ألعمال الصيانة الطواآلالت

  .ذلك من إصالح فوري وتبديل لقطع غيار محددة

 

 متخصصة في ماأقسا أيضامعظم المتوسطة ووتمتلك المؤسسات الصناعية الكبيرة 

والفنيين ويتوفر لديها كذلك معظم /أوالصيانة يشغلها فريق متفرغ من المهندسين 

هذه  توفر مثل يندر، غير واإلصالح الصيانة ألعمال والمعدات الالزمة األجهزة

 يفتقرزاتها لدى المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة ، حيث هي وتجاألقسام

 المصابة واآلالتالدورية ، وغالبا ما تتوقف المعدات الكثير منها لبرامج الصيانة 

 بالخلل لفترة طويلة انتظاراً للبحث عمن يصلحها من خارج المؤسسة ، 

 

 ما يقوم بذلك جهات غير متخصصة أو قليلة الكفاءة فضال عن التكلفة كثيراو

اجم  على هذه المؤسسات فوق العبء النإضافياتفعة نسبيا مما يشكل عبئا ماليا المر

 .  التشغيلتوقفعن 

 

المقدمة .٢
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تقوم فكرة مشروع مركز الصيانة الصناعية على تأسيس مركز متخصص يعمل فيه 

يين ذوي االختصاصات المتنوعة ذات العالقة بأعمال نعدد من المهندسين والف

الصيانة وتتوفر لدى هذا المركز التجهيزات الضرورية من المعدات واألجهزة 

 :ال ال الحصرث الصيانة ومنها على سبيل المأعمالالمختلفة المستعملة في 

 

  . اللحام المختلفةماكينات -

  ٠ القطع المعدنيةمقصات -

 . الثقب والقشطتماكينا -

 ٠أجهزة القياس والفحص الكهربائية والميكانيكية -

  ٠عدد وأدوات مختلفة -
 

لمؤسسات الصناعية والحرفية والورش لسيقوم المركز المقترح بتقديم خدماته 

 :عن طريق الصغيرة 

 

يتولى فيها المركز ) عقود صيانة سنوية(دورية المبرمجة لأعمال الصيانة أ .١

لتوصيات الشركات الصانعة وضع وتنفيذ برامج الصيانة الدورية وفقا 

 .  الفنية والهندسية الالزمةواألصول
 
 
 

 واآلالت لعطل والخلل الطارئة التي تحدث للمعدات التلحا اإلصالح أعمال .٢

 تشغيلها لفترة زمنية قفبالسرعة الممكنة التي تحول دون تولك ذبحيث يتم 

  .ضروريةغير 
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   أهداف ومبررات المشروع ٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح إلى إنشاء مركز متخصص بالصيانة الصناعية يقوم 

 المختلفة لدى المؤسسات واآلالتبصيانة وإصالح خطوط اإلنتاج والمعدات 

يرة التي تفتقر إلى أقسام صيانة خاصة بها بحيث تستفيد الصناعية والحرفية الصغ

 . هذه المؤسسات من خدمة كفؤة وفعالة ومتواصلة أيضا

 

 :  مبررات المشروع اهمومن

 

افتقار معظم المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة ألقسام الصيانة الخاصة  .١

عدات بها وما ينجم عن ذلك من انعدام خطط الصيانة الدورية وتوقف الم

 ةواآلالت المتعطلة لفترة طويلة بانتظار توفر من يقوم بإصالحها بالكفاء

 .المطلوبة

عدم وجود مراكز متخصصة في تقديم خدمة الصيانة الدورية المبرمجة  .٢

وإصالح المعدات واآلالت المختلفة ومعظم ما يتوفر حاليا هو ورش 

 . من المعدات واألجهزةةع محددانوامتخصصة في أصالح 

ن والتجمعات الصناعية د من المالكثيرد األردن حاليا تأسيس إعداد يشه .٣

الموزعة في العديد من المحافظات وبالتالي فإن المؤسسات الصناعية 

والحرفية التي يهدف المشروع إلى خدمتها يكون معظمها موجودا في مناطق 

 . متقاربة مما يعتبر عامال ايجابيا لصالح المشروع المقترح

 .ستثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدةخلق فرصة ا .٤

 . تحسين الوضع االقتصادي لصاحب المشروع .٥
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  الموقع المقترح للمشروع ٣. ٢

 

بما أن المشروع المقترح سيقوم بتقديم خدماته للمؤسسات الصناعية والحرفية فإن 

المدن والتجمعات الصناعية هي المكان المناسب كموقع للمركز المقترح مع أهمية 

حظة أن المشروع سيكون قادرا على تقديم خدماته أيضا للمؤسسات الصناعية مال

ودة خارج هذه المدن والتجمعات وأعداد هذه المؤسسات موجوالحرفية الصغيرة ال

مدن والتجمعات كبير أيضا، وتعتبر محافظة العاصمة حيث يتركز عدد من ال

 .والمناطق الصناعية الموقع المناسب لمثل هذا المشروع
 
 

 

     

 

 الخدمة /   وصف المنتج ١. ٣

 

سيتولى المشروع المقترح تقديم خدمات الصيانة للمؤسسات الصناعية والحرفية 

الصغيرة وغيرها من المؤسسات الصناعية المتوسطة التي ال توجد فيها أقسام 

سيوفرها  اإلصالح والصيانة التي أعمالخاصة بالصيانة أو تحتاج لنوع محدد من 

 .لمقترحالمركز ا

 

 :وتشتمل خدمات المركز

  الصيانة الدورية المبرمجة خططوضع وتنفيذ  -

  األعطال والخلل الطارئه في حاالتإصالح اآلالت والمعدات  -

 

 دراسة السوق .٣
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  الطلب على خدمات الصيانة ٢. ٣

 

 : كما ذكر سابقا، فإن الطلب المتوقع على خدمات المركز سيأتي من 

 

 .المؤسسات الصناعية الصغيرة -

  . الحرفيةالمؤسسات -

 .بعض المؤسسات الصناعية المتوسطة -

 

وفقا لبيانات وزارة الصناعة والتجارة الخاصة بالتسجيالت الصناعية في محافظة 

 ١٩٨٠فقد بلغ إجمالي عدد التسجيالت المسجلة من عام ) ١جدول رقم (العاصمة 

 ١,٧١٦ مؤسسة مجموع رأس مالها نحو ١٠,٠٦٠ نحو ٢٠٠٣ية أيلول اولغ

 . نارمليون دي

 )١(جدول رقم 

 التسجيالت الصناعية في محافظة العاصمة 

 

 مليون دينار/ رأس المال  العدد الوصف 

 ١٣٤ ٥,٨٨٥ شركات تضامن 

 ٣٢٣ ١,٢٨٩ .م .م.شركات ذ

 ١,٢٥٩ ٢,٨٨٨  اخرى

 ١,٧١٦ ١٠,٠٦٢ كافة الشركات

 

 أي  تصنف ضمن المؤسسات الصناعية الصغيرةأنيبلغ عدد الشركات التي يمكن 

التسجيالت ) ٢( ويوضح الجدول رقم ٠ شركة٥,٨٨٥ذات الصفة التضامنية 
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 ١٥,٠٣٥ عددها إجماليالحرفية لمحافظة العاصمة خالل نفس الفترة، حيث بلغ 

 . مليون دينار٥٧مؤسسة حرفية مجموع رؤوس أموالها نحو 
 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٣-١٩٨٠التسجيالت الحرفية 

 

 رأس المال العدد المنطقة 

 ٥٧ ١٥,٠٣٥ محافظة العاصمة 

 ٩٢ ٢٥,١٠٦ المملكة 

 

 عدد المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة في محافظة إجماليومما سبق فإن 

 .  مؤسسة ٢٠,٩٢٠ يبلغ ٢٠٠٣-١٩٨٠مة والمسجلة خالل الفترة صالعا

 

وخالل نفس الفترة بلغ مجموع التسجيالت الصناعية والحرفية في المملكة 

، بلغ مجموع ٢٠٠٠سح الصناعي عام مووفقا لنتائج ال،  مؤسسة٣٥,١٦٨

 فإنه ه وعلي٠من المؤسسات المسجلة% ٥٢ أي ١٨,٣٨٤المؤسسات العاملة فعليا 

كن تقدير عدد المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة العاملة فعليا في محافظة مي

 مؤسسة وهي السوق المستهدفة لنشاطات المشروع ١٠,٨٨٠العاصمة بنحو 

 . مقترحال

 

   الطاقة الخدمية المقترحة٣. ٣

 

 مجموع المؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة في محافظة أنيتبين مما سبق 

فقط من هذه المؤسسات % ١,٥ أن مؤسسة ، وبافتراض ١٠,٨٨٠العاصمة هو 
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 فإن هذا يعني ،ستتجاوب مع خدمات المشروع في مجال الصيانة المبرمجة والطارئة

 ٠ للمشروع المقترح وهي تمثل الطاقة الخدمية للمشروع المقترح زبون١٦٠نحو 

 خدمات المشروع في السنة على مؤسسة ستقبل التعاقد ٨٠ أنوقد تم افتراض 

كما % ٥ يزداد عدد هذه المؤسسات سنويا بواقع أنعلى ) من الطاقة% ٥٠ (األولى

 ).٣(في الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 ات المتوقع تعاقدها على خدمات المشروعالزيادة السنوية لعدد الشرك

 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة 

 ٦١ ٥٨ ٥٥ ٥٣ ٥٠ %الخدميةالطاقة 

    ٩٧ ٩٣ ٨٨ ٨٤ ٨٠ خدمة 

 

  المنافسة والتسويق٤. ٣

 

في  مجال إصالح األعطال وحاالت الخلل التي تتعرض لها  المعدات واألجهزة فإن 

 المجال مع مالحظة أن امؤسسات العاملة في هذالمنافسة تأتي من الورش وال

اغلبها هي ورش فردية صغيرة ال تتوفر لها االمكانات الفنية والخبرة الكافية 

 . للتعامل مع المعدات والتجهيزات الصناعية المتنوعة
 

أما في مجال الصيانة الدورية المبرمجة، ونظرا لعدم وجود مؤسسات تعمل في هذا 

ة ستكون معدومة، غير أن تسويق خدمات المشروع المقترح المجال فإن المنافس

ال عن حسن تعريف ضيعتمد بالدرجة األولى على توفير االمكانات البشرية والفنية ف

المؤسسات الصناعية والحرفية بطبيعة خدمات المشروع وأهميتها وفائدتها بالنسبة 
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وهذا يتطلب اتصاالت فعالة تقوم بها إدارة المشروع في هذا . لهذه المؤسسات

 . المجال

 

  أسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة ٥. ٣

 

 حيث قيام مؤسسة خاصة حيث ان خدمات المشروع ستكون جديدة في طبيعتها من

بتقديمها للمؤسسات الصناعية، فإن تقدير أسعار الخدمة جرى حسابه بالقياس إلى 

 وحيث  واحد على األقله المؤسسة فني صيانةذالبديل المفترض وهو ان يكون لد ه

 ٢٠٠ - ١٥٠(  دينار٢٤٠٠ - ١٨٠٠أن الحد األدنى لمعدل االجر السنوي له هو

 بأقل ض سعر الخدمة الخاص بالصيانة الدورية المبرمجةفإن افترا )دينار شهريا

يعتبر سعر مناسبا خاصة وأن هذه )  دينار سنويا٥٠٠( نصف هذه التكلفة من 

 .  فريق من المهندسين والفنيين االخدمة سيتواله

 

ن م% ٢٥لل الطارئة فجرى افتراضها بواقع أما خدمات أصالح حاالت العطل والخ

 الدورية علما ان هذه االيرادات ال تشمل تكلفة قع الغيار وا إيرادات خدمات الصيانة

 يماثلها من تكاليف مادية والتي سيتم تغطيتها من الزبون

 .إيرادات المشروع المتوقعة في السنة األولى) ٤(ويوضح الجدول رقم
 

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ اإليرادات المتوقعة 

 دينار  العقود  الخدمة 

 ٤٠,٠٠٠ ٨٠  صيانة دورية

 ١٠,٠٠٠ من الصيانة % ٢٥ إصالح أعطال طارئة 

 ٥٠,٠٠٠  المجموع 
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  موقع المشروع ١٠٤ 
 

الموقع المقترح إلنشاء المشروع هو محافظة العاصمة حيث يتركز غالبية 

لخدماته ، على أن يقام ضمن المناطق الحرفية حيث تتوفر  المحتملينن يالمستهلك

 . من الفئات المستهدفةالخدمات والقرب

 
 

 البناء  ٢٠٤

 

احتياجات المشروع من األبنية الالزمة واستخداماتها ) ٥(يبين جدول رقم 

 .ومساحتها

 
 

 )٥(جدول رقم 

                                  أبنية المشروع ومساحاتها
 

 البند  )٢م( المساحة  

 قاعة الورش ٣٠٠

  وخدماتمكاتب ٥٠

 المجموع ٣٥٠

  الدراسة الفنية٤
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 متر ٣٥٠تبين من الجدول السابق أن إجمالي المساحة الالزمة للمشروع هي   وي

المتر / دينار١٥ دينار وذلك بواقع ٥,٢٥٠مربع ويقدر بدل إيجار السنوي لها بنحو 

 .المربع 

 
 

 وتكلفة المعدات وصف الخدمة ٣٠٤
 

 وصف الخدمة ٠١

 

رمجة سيقوم المشروع المقترح بتوفير خدمات الصيانة الدورية المب

 بعض المؤسسات كللمؤسسات الصناعية والحرفية الصغيرة وكذل

 متخصصة بالصيانة، كما أقسامالصناعية المتوسطة التي ال يوجد فيها 

 إن مع مالحظة طلهاسيقدم المشروع خدمة تصليح المعدات  في حالة تع

هذه الخدمة ال تكون مقصورة على المؤسسات المتعاقدة مع المركز على 

 .يانةبرامج الص

 

  تكلفة المعدات واآلالت٠٢
 

احتياجات المشروع من اآلالت والمعدات الالزمة وتكلفتها  ) ٦( يبين جدول رقم 

 شاملة التركيب والتشغيل

 

 )٦(                          جدول رقم 
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                    تكلفة المعدات والتجهيزات

 
 دينار العدد البند

  )heavy duty( نة لحام كهربائييماك

AC/DC  أمبير٤٠٠  

٣,٠٠٠ ١ 

 ١,٥٠٠ ٢ كهربائي عاديةلحام  ةماكين

 ٣٠٠ ١ أكسجينطقم لحام 

 ٦٥٠ ١  طن٢٠مكبس يدوي 

 ١,٢٠٠ ٢ منشار حديد كهربائي

 ٤٥٠ ١ مقدح ثابت

 ٥٠٠ ١ فيبر قص

 ١,٥٠٠   متنوعة وأدواتأجهزة فحص وعدد

 ١٠,٠٠٠  المجموع

 

 األثاث والتجهيزات ٠٣

 تقدر  كومبيوتر أجهزة بما فيعه عدة تاج المشروع إلى أثاث وتجهيزات مكتبيةيح

 . دينار٣,٠٠٠كلفتها بنحو 

 

 وسائط نقل٠٤

 . دينار١٠,٠٠٠ يلزم للمشروع شاحنة نقل متوسطة وتقدر كلفتها بنحو 
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  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤
 

 .قوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجات التقديرية من ال) ٧(يبين جدول رقم 

 

 )٧(                               جدول رقم 

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

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ مهندس/صاحب المشروع

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ مهندس

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ مالي واداري

 ٧,٢٠٠ ٢٠٠ ٣ فني

 ٢,٨٨٠ ١٢٠ ٢ عمال 

 ٢٣,٢٨٠  ٨ المجموع

ويضاف للرواتب واألجور أعاله مساهمة المشروع  في الضمان االجتماعي 

 %.١١والبالغة نسبتها 
 
 الضرورية والخدمات المستلزمات ٥٠٤

 

 )التي يتحملها المستفيد ( لقطع الغيارإضافة واإلصالحيستهلك في عمليات الصيانة 

 األكسجينقضبان اللحام الكهربائي واسطوانات الكثير من المستلزمات مثل 

 الكهربائية والدهانات وغير ذلك واألسالكواالستيلين والبراغي والصواميل والمرابط 

 . دينار٣,٠٠٠ بواقع في السنة األولىمن مستلزمات  وقد قدرت تكلفتها 
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روع ضرورية التي يحتاجها المشالخدمات الالمستلزمات و) ٨(يوضح الجدول رقم 

.وتكلفتها في السنة االنتاجية األولى  

 )٨(جدول رقم 

 السنة األولى/ للمشروع روريةضالخدمات ال

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 ءالكهربا ٦٠ ٧٢٠

 المياه ١٥ ١٨٠

 الوقود ١٥٠ ١,٨٠٠

 المجموع ٢٢٥ ٢,٧٠٠

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٦٠٤ 

 

 . شهور٤ حوالي من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع
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  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

  )٩(جدول رقم 

 كلفة الموجودات الثابتة للمشروع

 البند دينار

 المعدات واآلالت ١٠,٠٠٠

 أثاث ٣,٠٠٠

 وسائط نقل ١٠,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٢٠٠

             المجموع ٢٣,٢٠٠

 

 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

 دينار وتشمل تكاليف ٢,٠٠٠تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي   

 ومصاريف التسجيل ورخصة المهن والتعاقد على المعدات واستكمال الدراسات

 .  اخرى

 

 

 

 

لدراسة المالية ا-٥
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 : رأس المال العامل٣٠٥
   

. احتسب رأس المال العامل على أساس دورة تشغيلية مدتها شهر واحد  

تكاليف )  ١٠( يبين الجدول رقم و.  دينار ٣,٤٦٠تبلغ قيمة هذا البند 

 : األولى التشغيل في السنة

 

 )١٠(جدول رقم 

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 دينار
 

 البند

 مواد وقطع/مستلزمات صيانة  ٣,٠٠٠

 رواتب وأجور  ٢٥,٨٤٠

 إيجارات ٥,٢٥٠

 ضروريةالخدمات ال ٢,٧٠٠

 مصاريف تسويق ١,٠٠٠

 يلية أخرىمصاريف تشغ ٣,٧٣٠

 المجموع ٤١,٥٢٠
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 تكاليف المشروع ملخص   ٤٠٥
 

 )١١(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 دينار/ التكلفة 
 البنــــــد

٢٣,٢٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٢,٠٠٠

 رأس المال العامل ٣,٤٦٠

 التكلفة اجمالي  ٢٨,٦٦٠
 

 سس والفرضيات و األ التمويلوسائل  ٥٠٥

 

 حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على افتراضألغراض هذه الدراسة تم 

 قيمة أن لألصول الثابتة، وقد افترض االستثماريةقرض لتغطية جزء من التكاليف 

 دينار، يسدد على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية ١٥,٠٠٠القرض تبلغ 

سديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى يبدأ الت%. ١٠وبمعدل فائدة سنوية هي 

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

من تكاليف % ٥٢تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . مصادر صاحب المشروع

 .المشروع الكلية

مر تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد الع

 على األسس والفرضيات باالعتمادالتشغيلي واستمرار المشروع لعشر سنوات وذلك 

 -:التالية
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تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت 

 .اإلنتاج ستكون نقدية

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة 

 .راداتالمفترضة لإلي

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

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢ صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره احتسابتم 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

ية المرفق أن يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساس

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي لمستوى على الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

  .التوقعات

 

 ةمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني 

 :والتي تبين ما يلي. التقديرية

 

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

 . دينار في السنة الخامسة٦,٥٧٠ دينار و ٣,٠٨٦

تبلغ قيمة .  فرص عمل بما فيهم صاحب المشروع ثمانيسيوفر المشروع -

مان الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الض

 دينار في ٣١,٤٠٨ إلى دينار في السنة األولى ترتفع ٢٥,٨٤٠االجتماعي 

 .السنة الخامسة
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 %٣٩,٩في السنة األولى و  % ١١,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

%    ٢٢,٠ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . السنة الخامسة للتشغيل التجاري

 %.٣٩,٩و 

 ١٧,٩٥٠  NPV الحالية للمشروع تبلغ قيمة صافي القيمة -

 %٣٠,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٦تبلغ 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  % ٢٠و% ١٠بنسب تتراوح بين 

 يعتبرأعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع إال أن المشروع 

% ٢٠لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة و% ١٠ض سعر الخدمة بنسبة يخفلتحساسا 

 .وينبغي مراعاة ذلك
 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةميزانية اال )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 الماليةمالحقال٠٦



الموقع المقترح
العاصمة

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

50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,0003,1503,3083,4733,647تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,51717,34318,21019,12020,076تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,8605,1035,3585,6265,907تكاليف المصنع التشغيلية

24,37725,59626,87528,21929,630مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
25,62326,90428,25029,66231,145الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
9,3249,79010,28010,79411,333رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,0001,0501,1031,1581,216مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
5,2505,2505,2505,2505,250إيجارات

00000أيجار أرض
1,4501,5231,5991,6791,762مصاريف أخرى

17,14417,73918,36319,01919,707مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,9492,9492,9492,9492,949اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

20,49321,08821,71222,36823,056مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,1305,8176,5377,2948,089الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
3,6304,5625,5536,6077,729الربح قبل الضريبة

5456848339911,159الضريبة على األرباح
3,0863,8784,7205,6166,570األرباح الصافية

%74%75%77%78%80نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
42,91643,59744,28844,98845,693نقطة التعادل (بالدينار)

%75%78%80%83%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
10,00010.001,000معدات وأجهزة

3,0006.67450األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
2,949المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
3,4603,4600رأس المال العامل المطلوب

28,66013,66015,000إجمالي تكلفة المشروع
%52%48%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صيانة صناعية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
50,00052,50055,12557,88160,775المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,660حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,2104,4655,5686,4997,239الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
28,66053,21056,96560,69364,38068,014مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
23,200مجموع اإلستثمارات

25024,37725,59626,87528,21929,630التكاليف التشغيلية المباشرة
17,14417,73918,36319,01919,707إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
5456848339911,159الضريبة

25,45043,56545,27347,05648,91650,856إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,2109,64511,69213,63715,46517,158صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,4572,7032,9733,2703,597أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,4572,7032,9733,2703,597إجمالي دفعات سداد القرض

3,2107,1888,98910,66412,19413,560رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,7233,4224,1654,9565,797توزيعات األرباح

3,2104,4655,5686,4997,2397,763صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صيانة صناعية



الموقع المقترح
العاصمة

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,2104,4655,5686,4997,2397,763النقد

00000المدينون
250250250250250250المخزون

3,4604,7155,8186,7497,4898,013إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

10,000األجهزة والمعدات
3,000األثاث والمعدات المكتبية

10,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
23,20023,20023,20023,20023,20023,200إجمالي األصول الثابتة
2,9495,8988,84711,79614,745اإلستهالك التراآمي

23,20020,25117,30214,35311,4048,455القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
28,66026,56624,32021,90219,29316,468مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
245727032973327035970اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1254398406867359700رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1254398406867359700مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,66013,66013,66013,66013,66013,660رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

3638191,3752,035األرباج المجمعة
363456555661773الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,66014,02314,47915,03515,69516,468مجموع حقوق الملكية
28,66026,56624,32021,90219,29316,468مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %39.9%29.1%21.6%15.9%11.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%39.9%35.8%31.4%26.8%22.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.72.02.12.10.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.90.70.50.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مرآز صيانة صناعية



الموقع المقترح

العاصمة

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%28,6605تكاليف المشروع

%13,6605مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%75%52.3القرض الى التكاليف %

%15%47.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

3,0863,8784,7205,6166,570صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%12.7%11.4%10.1%8.7%7.3الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%39.9%29.1%21.6%15.9%11.6معدل العائد على اإلستثمار %

%39.9%35.8%31.4%26.8%22.0معدل العائد على حقوق الملكية %

1.72.02.12.10.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.90.70.50.20.0الديون

42,91643,59744,28844,98845,693نقطة 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 14,662-2,1911,644-17,95015,88413,8197,879صافي القيمة الحالية

IRR 3.6-%13.7%9.6%20.4%24.5%27.5%30.8معدل العائد الداخلي%

B/C 1.61.51.41.30.91.10.5القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,774
10.0%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

44,296

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.6%

31.2%
1.6

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مرآز صيانة صناعية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR30.8%معدل العائد الداخلي
NPV17,950صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR27.5%معدل العائد الداخلي
NPV15,884صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.5%معدل العائد الداخلي
NPV13,819صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,879صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-2,191صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR13.7%معدل العائد الداخلي
NPV1,644صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-3.6%معدل العائد الداخلي
NPV-14,662صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4500-25,450

13,2108,4795,269

21519,1669,015

31599,8869,728

416710,64310,477
517531,76831,593

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

027,9950-27,995

13,2108,4795,269

21519,1669,015

31599,8869,728

416710,64310,477
517532,61332,438

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,5400-30,540

13,2108,4795,269

21519,1669,015

31599,8869,728

416710,64310,477
517533,45933,284



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4500-25,450

13,2105,9792,769

21516,5416,390

31597,1306,972

41677,7497,583
517528,34128,166

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4500-25,450

13,2103,479269

21513,9163,765

31594,3744,215

41674,8554,689
517524,91424,739

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,4750-25,475

13,5314,327796

21664,8324,666

31755,3635,188

41835,9195,736
519227,24527,053

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,5000-25,500

13,852175-3,677

2181499317

3190839648

42001,196996
521022,72322,513


