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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب ) إرادة(تعزيز اإلنتاجية 
 .ي منها الشباب األردنيعلى مشاكل البطالة التي يعان

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

فرص األستثمار وتحديد  في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
قي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تل

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

 
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 

وير االفكار االستثماريـــة والمساعدة لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتط) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 

   المحتويات

  .١ ملخص المشروع  
  .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات واهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ خدمات المشروع وتصنيفها/منتجات
  ٢. ٣ الطلب السابق
  ٣. ٣ الطلب المتوقع

  ٤. ٣ نتاجية المقترحةحصة المشروع والطاقة اال
  ٥. ٣ المنافسة والتسويق

   ٦. ٣ اسعار البيع وااليرادات المتوقعة
 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع
  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ المعدات والتجهيزات
  ٤٠٤ االثاث

  ٥. ٤ وسائط النقل
  ٦. ٤  السنويةواألجورالقوى العاملة 

  ٧٠٤  والتكلفة المتوقعةوليةاألالمواد 
  ٨٠٤ الخدمات الضرورية

  ٩٠٤ األولى للسنة التشغيلتكلفة 
  ١٠-٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

  
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة
  ٢. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

  ٣. ٥ رأس المال العامل
  ٤. ٥ اليف المشروعملخص تك

  ٥٠٥ وسائل التمويل
  ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

  ٧٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية
  ٨٠٥ مالحق الدراسة
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  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع مشروع تجميع مساحات السيارات

  المقترحموقع المشروع مراكز المحافظات

 منتجات المشروع مساحات السيارات

 األيدي العاملة ٤ أشخاص

 االستثمار الكلي ١٧,٤٨٨ دينار

 معدل العائد الداخلي ٤٢,٢ %

 صافي القيمة الحالية ٢٠,٥١٦ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ٢,١ 

 فترة االسترداد ٣ سنوات

 

 

 

 

   السياراتمساحات مشروع



 
 

 ٢

 

 

 
 

  وصف المشروع١. ٢
 السيـارات من أهم اإلكسسوارات المستعملة في السيارات حيث تقوم مساحات تعتبر

 وتتكون .أخرى و الخلفي في األمامي و الزجاج  السيارات بعض فياألمامي الزجاجبتنظيف 

 ية بالستيكقطع مصنوعة من المطاط وقطعة جلدية  علىويت يحمعدنيهيكل المساحة من 

 .للتثبيت

احات السيارات فأن هذه تكلفة االستثمارية إلنشاء مصنع إلنتـاج مسونظراً الرتفاع ال

 األجزاء يتم استيراد أن على السيارات لتجميع مساحات مشغلالدراسـة تقوم على إنشاء 

 . المطلوبةتجميعها وفق القياسات  ومن ثم  كمدخالت انتاجاحات  للمسلمكونةا

 التيمنتجات ضمن المقاييس والمواصفات  مثل هذه الإنتاجسيكون المشروع قـادراً على 

 إلى أنش ١١ المساحات منو يتراوح قياس   احتياجات كافة السيارات حسب أنواعهاىتلب

 .أنش ) ٢١ – ١٦(  انتشارا القياسات من أكثرها علما بان ،أنش ٢٢
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢
 وذلك إسهاماً في سد حاجة ات السيار مساحاتإنتاجيهدف هذا المشروع إلى االستثمار في 

القطـاعات المستفيدة والمستخدمة لمثل هذه المنتجـات داخل السوق األردني وفق مواصفات 

  المستورد من هذا النوع وذلك نظراًاإلنتاجية في تكلفته ومقاييس عالية الجودة بحيث ينافس

المنتجات في البلدان  األيدي العاملة الماهرة فضالً عن توفر أسواق جيدة لمثل هذه لتوفر

 كما سيشكل المشروع فرصة استثمارية جيدة بتكلفة مناسبة وتوفير عدد من فرص .المجاورة

 . العمل وتحسين دخل صاحب المشروع
 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 الصناعية المنتشرة المناطق الحرفية او احد مراكز المحافظات ضمن يقترح أن يقام المشروع في 

 .األسواق والمتوفر فيها الخدمات الضرورية للمشروعيبة من فيها والقر

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 

 

 
 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات    ١٠٣

ومن خالل هذه .أنش ) ٢١- ١٦(  تتراوح قياساتها من التي بتجميع المساحاتيقوم المشروع س

 .تغطية احتياجات السيارات األكثر شيوعا  يمكن ألقيسةا
 

  الطلب السابق ٢٠٣
 تغطية حاجة السوق المحلي من مساحات السيارات بالكامل عن طريق اإلستيراد، ويأتي يتم

تأتي . الجزء األكبر من هذه المستورات من عدد من دول جنوب شرق آسيا ال سيما تايوان

ضمن بند التعرفة الجمركية الخاص بأجزاء   مندمجةمستوردات األردن من مساحات السيارات

.  السيارات، والذي يشتمل على عدد كبير من جميع انواع قطع السياراتوقطع منفصلة ولوازم

أظهرت بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية المستوردات من هذا البند للسنوات 

 : وعلى النحو التالي٢٠٠١-١٩٩٨

  طن الكميه مليون دينار المستوردات السنة
٤٩٩٣ ٣١,٠ ١٩٩٨ 

٤٥٣٢ ٢٧,١ ١٩٩٩ 

٤٧٦٧ ٢٣,٥ ٢٠٠٠ 

٢٩١٤ ١٤,٧ ٢٠٠١ 

 

عدة من خالل المسح الميداني وتحليل البيانات المجمعة عن طبيعة السوق فقد تبين أن هنـاك 

هذا ويتم تأمين احتياجات  .بلدانو يتم استيرادها من عدة  السيارات احات مسمن أنواع

 ويقدر حصة المستهلكين من المساحات من خالل محالت بيع إكسسوارات وقطع غيار السيارات

من حجم االستهالك في حين يؤمن الباقي والبالغ % ٩٠هذه المحالت من المساحات بحوالي 

 .من خالل وكالء السيارات% ١٠
 

 )*:٢٠٠٢-١٩٩٨( وفيمـا يلـي أعـداد السيارات العاملة في المملكة خـالل الفترة 

دراسة السوق.٣



 
 

 ٤

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ١٩٩٨١٩٩٩٢٠٠٠ البيـان/السنة
١٦٨,٥٦٢١٨١,٨٧٨٢٣٤,٦٧١٢٥٣,٩٢٧٢٧٦,٤٠٨خصوصي رةسيارات الركوب الصغي

٢٠,٠٠١١٨,٣٦١١٧,٢٦٦٢١,٤٢٠٢٠,٦٠٦عمومي
 ٢,٨٤٠ ٢,٨٧٢ ٣,٣٧٧٣,٢٦٤٣,٤٢٠سياحي

 ٥,٤٣٥ ٥,٢٨١ ٤,٠٥٨٤,٣٣٧٤,٤٤٣خصوصي سيارات الركوب المتوسطة
 ٤,٣٤٧ ٤,٧٣١ ٤,٦٧٢٤,٢٠٨٤,١٥٧عمومي
 ١,٠٢٥ ٩٨٢ ٨٠٠ ٩٥٧٨٨٩عمومي

٣٢,٤٨٧٣٠,٧٢٨٢٤,٢٣٨٣٦,١٢١٤١,٠٦٧خصوصيشحن صغير
 ٨٧٢ ١,٣٧٢ ٥,١١٦٢,٢٥٢١,٥٠٦عمومي

 ٥٣٥ ٤٩٥ ٤٢٩ ٤١٧٥٢٨خصوصيالحافالت
 ١,٠٢٥ ٩٨٢ ٨٠٠ ٩٥٧٨٨٩عمومي

٢٦,٦٢٧٢٨,٣٩١٣٣,٣٦٨٣٨,٩٥١٤٢,٨٣٣خصوصيمشتركنقل
 ٧٨ ١٨٥ ٨٠ ١٧٥١٤٥عمومي

 ٨,١٢٤ ٦,٤٦٠ ٦,٠٨٢٥,٤٠٣٥,٧١٢يخصوص  طن٥-٢شحن متوسط
 ٦,٨٤٦ ٦,٧٣٧ ٧,٣٦٧٧,٠٤٩٧,٠٩٦عمومي

 ٨٥٤ ٨٢١ ١,٠٩١ ٦٤١٧٠٨خصوصي  طن٥شحن كبيراكثر من 
 ٧,٤٥٧ ٧,١٤٧ ٧,٢٣٥٧,١٢٦٦,٨٧٨عمومي

 ٧١٦ ٦٨ ٥٢ ٨٥٧٦خصوصي شحن صهريج بترول
 ٢,٦٠٢ ٢٩١ ١٩٦ ٥٩٩٢٦٧عمومي

 ٢٩٦ ٢٤٠ ٢٨٠ ٢٥٦١٧٠خصوصي ونصف مقطورة شحن قاطرة
 ٨,٣٤٦ ٧,٦٤٤ ٦,٦٥٥٧,٦٤١٧,٨١١عمومي

 ٣٣ ١٠٨ ٩٩ ١٠٤١٣٦خصوصي شحن قاطرة و مقطورة
 ٦٥٠ ٨٠١١,١٢٥ ٤,٤٨٠٧٣٦عمومي

 ٥٩٦ ٢٩٢٥٩٦ ١٨٥١٩٥خصوصيبرادات
 ٩٠٠ ١,٢٤٢ ١,٠٨٠ ٩٧٠٨٥٠عمومي

٣٠٢,٠٦٥٣٠٦,٢٣٥٦,٥٦٦٣٩٩,٧٩٨٤٣٤,٤٩١ المجموع
 .دائرة اإلحصاءات العامة: درالمص •

 

 



 
 

 ٥

 :) ٢٠٠٢-١٩٩٨( السيارات المسجلة في المملكة خالل الفترة أعدادنسبة الزيادة في  -

 ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨ السنة

 ٨,٧ ١٢,٠ ١٦,٤ ١,٤ - نسبة الزيادة 

 .لسواقين والمركباتا ترخيص إدارة:المصدر •

 

ارات المسجلة في المملكة خال السنوات السابقة من السابق يتبين ان معدل النمو في اعداد السي

 .سنويا% ٩,٦بلغ حوالي 

احات سيارات الركوب الصغيرة و المتوسطة  مسبإنتاج المشروع سيقوم أنو من الجدير بالذكر 

من إجمالي أعداد % ٨١ وتشكل  األكثر انتشارا في المملكةإنهاو الشحن الصغير حيث 

 انتشارا األكثراألقيسة  هذه الفئات  تستهلكاذ . ٢٠٠٢ العامالمسجلة في المملكة في السيارات

 .أنش) ٢١-١٦( تتراوح من التيو
 

منشأ  % ٧٠منها ذو منشأ الماني و % ٣٠ ان فئات السيارات المستهدفة تجدر اإلشارة الى

وعلى افتراض ان السيارة تستهلك مساحة واحدة في العام، وبما ان عدد . ياباني وكوري

 بلغ حوالي ٢٠٠٢ ألف سيارة، فان حجم الطلب في العام ٣٥٣لمستهدفة يبلغ حوالي السيارات ا

 . ألف مساحة٣٥٣
  

 الطلب المتوقع ٣٠٣
أظهرت البيانات السابقة ان معدل النمو الحقيقي في اعداد السيارات المسجلة في المملكة للسنوات 

 المتوقع على المساحات النمو في الطلبن معدل أبافتراض %. ٩,٦ بلغ حوالي ٢٠٠٢- ١٩٩٨

 :٢٠٠٨-٢٠٠٤سنويا ، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع للسنوات % ٥يبلغ 
 

 )ألف مساحة( الطلب المتوقع السنة
٣٨٦ ٢٠٠٤ 

٤٠٥ ٢٠٠٥ 

٤٢٥ ٢٠٠٦ 

٤٤٧ ٢٠٠٧ 

٤٦٩ ٢٠٠٨ 



 
 

 ٦

 

 : حصة المشروع والطاقة االنتاجية المقترحة٤٠٣  
 مساحات السيارات ويعتمد على مهارة األيدي العاملة والتي حيث أن المشروع يهدف إلى تجميع

 ٣٠,٠٠٠تكتسب من خالل الممارسة، فانه يعتقد ان الطاقة القصوى للمشروع تكون بحدود 

 . عمال لغايات التجميع٣قطعة بالسنة، اذ سيتم تشغيل 

 ٢٠بمعدل يومي ( مساحة ١٨,٠٠٠تم افتراض ان اإلنتاج في السنة األولى سيكون بحدود 

سنويا نتيجة الكتساب العمال المهارات % ٥، وأن اإلنتاجية ستزداد بواقع )مساحة للعامل الواحد

يبين الجدول التالي كميات اإلنتاج المتوقعة وحصة المشروع من السوق للسنوات . الالزمة

 :لقادمةالخمسة ا

 

 

 زوج مساحات= الوحدة * 
  

 :  المنافسة والتسويق٥٠٣
األمر الذي سيؤدي . كامل عن طريق اإلستيراديتم تغطية حاجة السوق المحلي من المساحات بال

الى مواجهته للمنافسة من األصناف المستوردة ال سيما تلك التي تأتي من جنوب شرق آسيا 

وسيتمكن المشروع من مواجهة هذه المنافسة في حالة االنتاج والبيع بجودة . وبأسعار منخفضة

 .  مناسبة وبأسعار منافسة أيضا
 

 

 

 

 

 

 حصة المشروع من السوق *وحدة/كميات اإلنتاج السنة
 %٤,٧ ١٨,٠٠٠ األولى 

 %٤,٧ ١٨,٩٠٠ الثانية

 %٤,٧ ١٩,٨٤٥ الثالثة

 %٤,٧ ٢٠,٨٣٧ الرابعة

 %٤,٧ ٢١,٨٧٩ الخامسة



 
 

 ٧

 اإليرادات المتوقعة وع أسعار البي٦٠٣
 ٤,٠-٢,٥تتراوح أسعار البيع للمنتجات ذات الجودة المقبولة  واألكثر طلبا في السوق بين 

وقد افترض .   دينار٢٠دينار، في حين أن أسعار المساحات ذات الجودة العالية قد تصل الى 

يبين . نار دي٢,٢٥٠راسة ان اسعار بيع منتجات المشروع ستكون بواقع ألغراض هذه الد

  :الجدول التالي اإليرادات المتوقعة للمشروع للسنوات الخمسة القادمة
 

السنة دينار/اإليرادات السنوية 
 األولى ٤٠,٥٠٠

 الثانية ٤٢,٥٢٥

 الثالثة ٤٤,٦٥١

 الرابعة ٤٦,٨٨٣

 الخامسة ٤٩,٢٢٨
 

 الدراسة الفنية. ٤
  موقع المشروع ١٠٤

الصناعية نظرا لتوفر /لمحافظات ضمن احدى المناطق الحرفيةمراكز ايقترح إقامة المشروع في 

 .الخدمات الضرورية للمشروع من ماء وكهرباء وطرق وخالفه
 

 : البناء ٢٠٤
، ويمكن اقامته ضمن مخازن  متراً مربعاً ١٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي 

كما تم افتراض اقامة .  دينار٢,٠٠٠ء يتوقع ان يبلغ بدل اإليجار السنوي للبنا. عادية مستأجرة

سدة مناسبة ألغراض التخزين للمواد األولية والبضاعة الجاهزة، اضافة لبعض التمدييدات 

 . دينار٧٥٠قدرت كلفة تلك األعمال بمبلغ . الكهربائية
  

 :المعدات والتجهيزات  ٣٠٤
الزم، أدوات يطة مثل متنحصر احتياجات المشروع بالمعدات والتجهيزات بالعدد اليدوية البس

 :  كي حراري، اضافة الى طاوالت العمل كما في الجدول أدناه/قص، عدد متفرقة وماكينة تغليف

 



 
 

 ٨

 الوصف دينار/التكلفة

 عدد وأدوات يدوية منوعة  ١,٠٠٠

  كي حراري/نة تغليفيماك ٧٥٠

  تجيمع/طاوالت عمل ٥٠٠

 المجموع ٢,٢٥٠

  األثاث٤٠٤
 . دينار٢٥٠من األثاث محدودة، وقد قدرت بمبلغ ان احتياجات المشروع 

 
 

 وسائط النقل ٥٠٤
تم افتراض احتياج المشروع لسيارة نقل لغايات توزيع اإلنتاج على محالت بيع قطع الغيار 

 . دينار٨,٠٠٠السيارة بمبلغ  تقدر كلفة. وخدمة السيارات المنتشرة في كافة المناطق
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٦٠٤
 

دينار/ الراتب الشهري دينار/الراتب السنوي  الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عاديين عمال ٣ ١٢٥ ٤,٥٠٠

  السنوي المجموع ٦,٩٠٠

 

 

 المواد األولية والتكلفة المتوقعة ٧٠٤
باألجزاء المكونة للمساحة وهي الهيكل المعدني والشريط المطاطي تتمثل المواد األولية 

هذا وتشكل ). كرتون و بالستيك(ومواد التغليف ضافة الى قطع التثبيت البالستيكية باإل

ويتوقع ان تصل كلفة المواد في السنة . من قيمة المبيعات% ٥٥المواد األولية حوالي 

  . دينار٢٢,٢٧٥األولى من التشغيل الى 
 



 
 

 ٩

 : الخدمات الضرورية ٨٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 
 الماء ٦٠
الكهرباء ٣٦٠

الوقود ١,٢٠٠

المجموع ١,٦٢٠

 

 

 : للسنة األولى لتشغيلتكلفة ا ٩٠٤
  دينار٢٢,٢٧٥          مواد أولية-

  دينار٦,٩٠٠         رواتب وأجور-

  دينار١,٦٢٠          خدمات تحتية-

  دينار٢,٠٠٠    إيجارات-

  دينار ١,٦٣٠  مصاريف تشغيلية أخرى-

  دينار ٣٤,٤٢٥      المجموع

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع  ١٠-٤
 

 بالتسجيل والترخيص وإجراء تعديالت البناء ء اشهر للتنفيذ بد٣يحتاج المشروع إلى فترة 

 .علماً بأن المعدات متوفرة بالسوق المحلي ) سدة(



 
 

 ١٠

 

  الدراسة المالية٠٥
  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

 

 البند دينار/التكاليف
 يالت البناءتعد ٧٥٠

 العدد واألدوات ٢,٢٥٠

 السيارة ٨,٠٠٠

 ثاثاأل ٢٥٠

  المجموع ١١,٢٥٠
 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
تشتمل مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وإيصال الخدمات للموقع 

 . دينار٥٠٠ قدر إجمالي هذا البند بمبلغ ،ومصاريف متفرقة أخرى 
 

 

 

  رأس المال العامل٣٠٥
 

 وبذلك يكون رأس المال شهرين، تم احتساب رأس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة

 . دينار ٥,٧٣٨العامل للمشروع 
 

  ملخص تكاليف المشروع٤٠٥

البند دينار / الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ١١,٢٥٠

  التأسيسمصاريف  ٥٠٠

 رأس المال العامل ٥,٧٣٨

 المجموع ١٧,٤٨٨
 



 
 

 ١١

  وسائل التمويل٥٠٥  
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ١٢,٤٨٨

ل رأس المال العاملقرض لتموي ٥,٠٠٠  

 المجموع ١٧,٤٨٨
 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
فترة التأسيسية على قرض قيمته ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل ال

 بأقساط متساوية وبمعدل فائدة سنوية  سنوات٣ لمدة لتمويل رأس المال العاملر   دينا٥,٠٠٠

يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة %. ١١هي 

 .روعفي حين يتم تغطية باقي التكاليف من مصادر اصحاب المش. سماح 

 

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

 -:واستمرار المشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ومدخالت اإلنتاج ستكون 

 .نقدية

 

 %.٥فتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو تم ا

 .من األرباح الصافية % ١٥أحتسبت ضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 



 
 

 ١٢

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

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

كذلك تشير التدفقات النقدية ان المشروع قادر على . يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمسة القادمة

مرفق كذلك بهذه . الوفاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات

 :تبين ما يليوالتي . الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانية التقديرية

 

 دينار في السنة األولى للتشغيل ٣,٣٤٣يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

 .  دينار في السنة الخامسة٥,٢٩٠و

تبلغ قيمة الرواتب . سيوفر المشروع فرص عمل ألربعة موظفين وعمال احدهم صاحب المشروع  -

 .ة الخامسةسن دينار ال٨,٣٨٦ ترتفع الى  دينار في السنة األولى٦,٩٠٠واألجور التي ستدفع لهم 

في السنة الخامسة  % ٢٤,٧في السنة األولى و  % ١٩,٢ نسبة العائد على اإلستثمار بين تتراوح  -

  %.٢٤,٧و  % ٢٤,١ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . للتشغيل التجاري

 .  دينار٢٠,٥١٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤٢,٢عدل العائد الداخلي للمشروع  م%.٣ -

 ٢,١ االستثمارات إلىتبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات  -

 . سنوات   ٣ للمشروع  االستردادتبلغ فترة  -

 الخدمات بنسب تتراوح بين أسعار تخفيض أو تكاليف التشغيل أوفي حالة زيادة تكاليف المشروع  -

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

وال بد من % ٢٠ المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة أن إال. جدوى المشروع

 . على التكاليفاإلنفاقمراعاة ذلك عند 
 

  المالحق المالية٨٠٥
 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 يريةالميزانية التقد) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤



الموقع المقترح
عمان

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

40,50042,52544,65146,88449,228المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

22,27523,38924,55825,78627,075تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
4,5004,7254,9615,2095,470تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,4402,5622,6902,8252,966تكاليف المصنع التشغيلية

29,21530,67632,21033,82035,511مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
11,28511,84912,44213,06413,717الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,4002,5202,6462,7782,917رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

360378397417438مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
2,0002,0002,0002,0002,000إيجارات

00000أيجار أرض
390410430451474مصاريف أخرى

5,2105,3715,5395,7165,902مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,4921,4921,4921,4921,492اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,8026,9627,1317,3087,494مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,4834,8875,3115,7566,223الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

55038520300الفائدة على القرض
3,9334,5015,1085,7566,223الربح قبل الضريبة

590675766863933الضريبة على األرباح
3,3433,8264,3424,8935,290األرباح الصافية

%55%56%57%59%60نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 26,38526,37026,31926,22726,893نقطة التعادل

%55%56%59%62%65نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

75025.0030أألبنية
025.000منشآت أخرى
2,25010.00225معدات وأجهزة

2506.6737األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
1,492المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,7387385,000رأس المال العامل المطلوب

17,48812,4885,000إجمالي تكلفة المشروع
%29%71%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مساحات سيارات



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
40,50042,52544,65146,88449,228المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
40,50042,52544,65146,88449,228المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
12,488حقوق الملكية

0قرض األصول الثابتة
5,000قرض رأس المال العامل

2,0253,4975,0046,54110,147الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
17,48842,52546,02249,65553,42459,375مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
11,250مجموع اإلستثمارات

3,71329,21530,67632,21033,82035,511التكاليف التشغيلية المباشرة
5,2105,3715,5395,7165,902إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
55038520300الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
590675766863933الضريبة

15,46335,56537,10738,71840,39942,346إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,0256,9608,91610,93813,02517,029صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
00000أقساط قرض األصول الثابتة

1,4961,6611,84300أقساط قرض رأس المال العامل
1,4961,6611,84300إجمالي دفعات سداد القرض

2,0255,4647,2559,09513,02517,029رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,9672,2512,5542,8783,112توزيعات األرباح

2,0253,4975,0046,54110,14713,917صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مساحات سيارات



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,0253,4975,0046,54110,14713,917النقد

00000المدينون
3,7133,7133,7133,7133,7133,713المخزون

5,7387,2108,71710,25313,86017,630إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
750المباني

2,250األجهزة والمعدات
250األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
11,25011,25011,25011,25011,25011,250إجمالي األصول الثابتة
1,4922,9844,4765,9687,459اإلستهالك التراآمي

11,2509,7588,2666,7745,2823,791القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
17,48817,36817,28317,22719,24221,420مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
000000اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
149616611843000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

149616611843000مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

000000رصيد قرض األصول الثابتة
350418430000رصيد قرض رأس المال العامل
350418430000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
12,48812,48812,48812,48812,48812,488رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,3772,9524,7406,754األرباج المجمعة
1,3771,5761,7882,0152,178الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

12,48813,86415,44017,22719,24221,420مجموع حقوق الملكية
17,48817,36817,28317,22719,24221,420مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %24.7%25.4%25.2%22.1%19.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%24.7%25.4%25.2%24.8%24.1معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.34.7NANANAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.30.10.00.00.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج مساحات سيارات



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%17,4885تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %12,4885مساهمة صاحب

%5,00012القروض

%50%28.6القرض الى التكاليف %

%15%71.4مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

3,3433,8264,3424,8935,290صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %12.6%12.3%11.4%10.6%9.7الربح قبل الضريبة

%24.7%25.4%25.2%22.1%19.2معدل العائد على اإلستثمار %

%24.7%25.4%25.2%24.8%24.1معدل العائد على حقوق الملكية %

4.34.7NANANAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.30.10.00.00.0الديون

26,38526,37026,31926,22726,893نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 6,955-20,51619,18517,85412,1423,7696,781صافي القيمة الحالية

IRR %2.6%21.6%17.6%29.9%35.0%38.3%42.2معدل العائد الداخلي

B/C 2.12.01.81.71.21.40.6القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,339

11.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

26,439

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

23.3%

24.8%

1.8

0.1

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج مساحات سيارات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR42.2%معدل العائد الداخلي

NPV20,516صافي القيمة الحالية

B/C2.1اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.3%معدل العائد الداخلي

NPV19,185صافي القيمة الحالية
B/C2.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR35.0%معدل العائد الداخلي

NPV17,854صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR29.9%معدل العائد الداخلي

NPV12,142صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR17.6%معدل العائد الداخلي

NPV3,769صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR21.6%معدل العائد الداخلي

NPV6,781صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR2.6%معدل العائد الداخلي

NPV-6,955صافي القيمة الحالية
B/C0.6اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4630-15,463

12,0256,0754,050

22706,4796,209

32846,9036,619

42987,3487,050

531332,42532,112

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

017,0090-17,009

12,0256,0754,050

22706,4796,209

32846,9036,619

42987,3487,050

531332,80432,491

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

018,5550-18,555

12,0256,0754,050

22706,4796,209

32846,9036,619

42987,3487,050

531333,18332,870



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

015,4630-15,463

12,0254,0502,025

22704,3534,082

32844,6704,386

42985,0044,706

531329,26828,955

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

015,4630-15,463

12,0252,0250

22702,2261,956

32842,4382,154

42982,6592,362

531326,11025,798

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

015,8340-15,834

12,2282,633405

22972,8742,577

33123,1282,816

43283,3943,067

534428,97428,630

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

016,2050-16,205

12,430-810-3,240

2324-731-1,055

3340-647-987

4357-559-917

537525,52325,148
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