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اللهم لك الحمد والشكر كما ينبغيي لجيالل وجهيك وعظييم سيلطانك وصيلى هللا 

وسييلم علييى سيييدنا محمييد خيياتم ارنبييياء وخيييرهم المبعييو  رحميية للميي منين 

 وغيرهم وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرهم

اليذي كيان ليه ال يد   ساييةا  أسااةة ةحةاد الةر ايونخص بالشيكر ارسيتاذ 

 المعلى في خروج هذا المشروع حي  شرفنا باإلشراف علي هذا البح  
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بيرة والباشيمهندس عبيدالرحمن عبياس ورشة الريان بعطكما نت دم بالشكر الي 

 جامعة وادي النيل  ونخص بالشكر ارساتذة بكلية الهندسة قسم الميكانيكا

لوه ميين جهييد فييي خييروج هييذا وكييذلك نشييكر اسييرة مكتبيية دانييية بعطبييرة لمييا بييذ

 المشروع

 الباحثو 

 

 ملخص المشروع

لكــبس الخــراطي   اســة جــدوي فنيــة و اقتصــادية شنشــا  ورشــةيهــدف هــلا المشــروع لعمــل در 

موقـ  المشـروع  شتملت علـ  اختيـارحيث تم إعداد دراسة فنية ا طبرةع ة والنيوماتية بمدينةيالهيدروليك

و  نتاجيــة للورشــة و البنيــة اشداريــة, تحديــد اهجهــ ة و المعــدات وااليــات المطلوبــة , تحديــد الســعة اش 

اشـــتملت علـــ  تحديـــد  التكلاـــة الرأســـمالية  أيضـــا  تـــم إعـــداد دراســـة اقتصـــادية التنظيميـــة للمشـــروع و

الخسـارر والتقـويم المـالي للمشـروع ,  , حساب اهرباح و للمشروع , تكلاة التشغيل السنوية , اشيرادات

ب علي هـل  لللط دانية لمشاري  مشابهة و دراسةقتصادية  يارات ميوقد سبقت تلك الدراسة الانية و اال

 الخدمة .

 أن هلا المشروع  لو جدوي اقتصادية  . الل الدراسة االقتصادية والتحليل المالي للمشروع اتضحمن خ
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Abstract 

The objective of this project is to conduct a technical and economic 

feasibility study for the construction of a workshop for hydraulic and pneumatic 

maintenance in Atbara town. A technical study was carried out, which included 

selecting the location of the project, identifying the required equipment, and 

mechanisms, determining the production capacity of the workshop and the 

administrative and organizational structure of the project. The economical 

includes the cost of capital of the project, annual operating cost, revenue, profit 

and loss account and financial evaluation of the project. This technical and 

economic study preceded field visits to similar projects and the study of the 

demand for this service.   

Through the economic study and financial analysis of the project it became clear 

that this project is economically feasible. 
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 الاصل اهول

 ((Introduction المقدمة

 -مقدمة عامة : 1-1

 شنجــا الغــا ات ( وللــك  –ل الهيــدروليك علــم يخــتص بدراســة نقــل القــوة والحركــة عبــر الموارــ   الســوار

 .الشغل

ل قـوي الطبيعـة مـن حولـ  حينما بدأت محاوالت اشنسـان لتـللي تاريخ القدرة الهيدروليكية قديما ,ويعتبر 

اختراع الطلمبـة الهيدروليكيـة فـي  ولم يتم افرة سوي الميا  والرياح ,ل  مصادر طبيعية متو  حيث لم تكن

 . لرفعها لعمليات الري  للك الحين لنقل القدرة الهيدروليكية إنما كانت تستخدم فقط في نقل الميا  أو

ر و تعتبر المحركات البخارية أول ما استخدم لتعطـي خطـا مسـتمرا مـن القـدرة تحـت  تـضثير الضـغط  عبـ

ــب  الخــراطي  ــدأ اهول لتوظيــا البخــار والقــدرة الهيدروليكيــة  الوصــالت( و-اهنابي ــان هــلا هــو المب ك

 باستمرار من نقطة  التوليد  إلي  مكان االستخدام النهاري.

التــي  قــدرة الهيدروليكيــة والنيوماتيكيــةومــا يهمنــا فــي هــلا المشــروع هــو عمليــة كــبس خــراطي  نقــل ال

 - الجـرارات –الشـحنات  –الرافعـات  – تستخدم في النظم الهيدروليكية الموجودة في  الحاارات بضنواعها

م بمــا هــو عــن طريــق عمــل ورشــة كــبس متكاملــة  تتســم بالحداثــة والمواكبــة وتقــو  مصــان  اهســمنت (

 داخل مدينة عطبرة ووالية نهر النيل . عمليات الكبس حسب الطلب والحوجة مطلوب من

والطلب علي هل  الخدمة يعتبر قديما نسـبة لوجـود السـكة حديـد ومصـان  االسـمنت المتعـددة الموجـودة 

واليـات في مدينـة عطبـرة وبعـد ظهـور منـاطق التعـدين  عـن الـلهب المختلاـة داخـل واليـة نهـر النيـل وال

اهخري المجاورة فإن الطلـب علـ  هـلا النـوع مـن الخدمـة قـد  اد بشـكل ملحـو  واشقبـال لهـلا النـوع مـن 

بحتـة داخـل مدينـة وعلميـة طريقـة مدروسـة بالخدمة أصبح ملموسا, ولللك كان البـد مـن إنشـا  ورشـة 



2 
 

ية الموجودة التي اتضـح عطبرة لتكافئ التدفق المتواصل لهلا النوع من الخدمة بعيدا عن الور  التقليد

 أنها لم يتم أنشضها علي الطريقة العلمية المدروسة. 

 -المشروع: الهدف من  1-2

ليكيــة و النيوماتيــة خــراطي   الوصــالت ( الهيدرو الالهــدف مــن هــل  الدراســة هــو إنشــا  ورشــة لكــبس 

كـبس  وتحتوي الورشة عل  مجموعة مـن اهجهـ ة  والمعـدات الحديثـة التـي تمهـد لعمليـة بمدينة عطبرة

 النيوماتية . الخراطي  الهيدروليكية و

 و تتلخص اههداف الرريسية لهل  الدراسة في ااتي :

حسب الطلـب داخـل مدينـة عطبـرة بصـاة خاصـة ومـا  ي  أنواع الوصالت وبإحجام مختلاةتوفير جم -1

 عامة.جاورها من مدن والية نهر النيل بصاة 

ســد فجــوة الطلــب الناجمــة عــن عــدم وجــود الــور  المتخصصــة و نــدرتها بمدينــة عطبــرة وقصــور  -2

   مدروس.الور  الموجودة هنها لات طاب  تقليدي غير 

 اهجنبية.تشجي  االستثمار المحلي في مثل هل  المجاالت بداًل عن اللجو  للشركات  -3

ن والعمــال المهــرة وعمــال يخلــق فــرص عمــل لشــريحة واســعة مــن المهندســين والمهندســين التقنيــ-4

  بالمدينة.التشغيل وبالتالي تقليل العطالة 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الفصل الثاني
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 الاصل الثاني

 (Technical Studyالدراسة الانية    

 وتتمثل في : الجدوي الانية هي دراسة المشروع من ناحية اهدا 

موقــ  المشــروع وكيايــة الوصــول هفضــل موقــ  داخــل المدينــة ويــتم للــك بدراســة المدينــة مــن حيــث  1-

 للمشروع.والخدمات الال مة الخام الموق  الجغرافي والبنية التحتية وتوفر العمالة والمادة 

ية ما يتعلق بالمشروع ناس  من احتياجات ولوا م وسعة إنتاجية ومعدات وللك للوصول لكاا ة عال 2-

 والنيوماتيكية.في كبس الخراطي  الهيدروليكية  المشروع والمتمثلةفي أدا  مهمة 

 -اختيار موق   المشروع  والمالمح اهساسية : 1-2
(Selection of the Project's Site and the Basic Features)   

وللك لتوفر القواعد واشمكانيات التاليـة التـي أسـهمت فـي  نة عطبرة  لقيام هلا المشروع بهااختيرت مدي

 -: موق  للمشروع بوالية نهر النيل ت كيتها الختيارها كضفضل

تعتبر مدينة عطبـرة مـن أهـم واكبـر المـدن الصـناعية بواليـة نهـر النيـل وهـي باشضـافة لـللك المركـ   1/

مر  الـدا معظم مصان  اهسـمنت بالسـودان يوجد حولهاوأيضًا  السودان,الرريسي لهيرة السكة حديد في 

   امتـدادأبوحمـد   العبيديـة  باشضافة لللك هنالك مناطق تعـدين الـلهب بالمنـاطق المجـاورة  ,(بربر –

 بالمدينة.فكل هل  المعطيات لها دور في توفر العمالة  هيض(طريق عطبرة 

 ااتي: عطبرة تتوفر فيها البن  التحتية بصورة مناسبة أكسبتها أهمية خاصة وتتلخص في  مدينة 2/

ط المدينــة بالعاصــمة مــرورا تــم تضهيلــ  بصــورة مناســبة يــرب  طريــق التحــدي (يوجــد بهــا طريــق بــري  /أ

بواليـة البحـر اهحمـر التـي يوجـد بهـا  يـربط المدينـةبالمدن ااتية الدامر, شـندي , وكـللك هنالـك طريـق 



17 
 

ول  أهمية خاصة في تقريب المسافة بين بورتسودان والعاصمة  دمادما(–بشارر  -مينا   بورتسودان  

 أيضا هنالك طريق يربط عطبرة بالوالية الشمالية .

رقًا إلـي لـي القـاهرة مـرورا بـوادي حلاـا وشـالحديديـة بالسـودان يمتـد شـمااًل إ بها مركـ  الطـر   يوجد /ب

 جوبا مرورا بالعاصمة الخرطوم .مدينة بورتسودان مرورا بسواكن وجنوبا إلي 

وسارل النقل متوفرة وسهلة والطـر  الداخليـة ملهلـة جيـدًا وقـد شـهدت توسـعات فـي ااونـة اهخيـرة  /ج

 بصورة مقبولة . 

المهندسـين مـن حملـة  بها كلية الهندسة والتقنيـة والتـي تقـوم بتخـريد عـدد معتبـر مـنعطبرة مدينة  /د

الدبلوم التقني والبكالريوس بملهالت جيدة في المجـاالت الهندسـية المختلاـة , وللتخصصـات الهندسـية 

, وبها مدرسة صناعية   بصاة عامة دور رارد في السو  المحلي والعديد من اشسهامات بمدينة عطبرة

 منها الكادر بمستوي تضهيل عالي . ثانوية يتخرج

ــ /ه ــل ة مدين ــة نهــر الني ــة صــناعية بوالي ــا أكبــر منطق ــاج  عطبــرة به وهــلا يعنــي إتاحــة مــدخالت اشنت

والصــيانة وتوفرهــا وهــلا لــ  إســهام كبيــر فــي نجــاح المشــروع وتخاــيض تكلاــة الصــيانة إلــي أدنــ  قيمــة 

 ممكنة .

اليـة يجعـل موق  مدينة عطبرة بوالية نهر النيل وتـوفر الطـر  الداخليـة والبريـة بينهـا وبـين مـدن الو  3/

 وميسورًا.الوصول إليها من أطراف الوالية سهاًل 

جمي  اهسباب عالية جعلت من مدينة عطبرة مرك ًا تجاريًا و صناعيًا هامًا حيث تسهم  فـي التسـويق و 

لات التو يــ  بالواليــة و بالمقارنــة بينهــا وبــين مدينــة الخرطــوم فــإن مــدخالت الكــبس للخــراطي  ناســها 

 لكبس في  من اقل من ما هو علي  الحال في مدينة الخرطوم .تكلاة اقل و يتم ا
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و عل   ضو  عمليات البحث و التاتي  شيجاد موق  مناسب لتنايل المشروع فقد اقترحـت ثـالث مواقـ  

و ثانيهـا  المنطقـة الصـناعية الجديـدة( بربـر ,  –أولها  المنطقة الصناعية القديمة( عل  طريق عطبـرة 

 -و ثالثهـا الشـاحنات  والتـي تقـ  علـ  طريـق عطبـرة , شمال المنطقـة الصـناعية القديمـة  تق  و التي

 .هيا 

               ختيــــار الموقــــ  اهمثــــل يــــتم اســــتخدام أســــلوب الرتــــب واهو انلمااضــــلة بــــين المقترحــــات الثالثــــة الل

and weights) (ranks  وللــك بمراعــاة جميــ  العوامــل المــلثرة علــ  الحلــول وعــادة مــا تكــون هنالــك

عوامــل كميــة وأخــري غيــر كميــة حيــث يراعــي هــلا اهســلوب جمــ  النــوعين مــن العوامــل بإعطارهــا أو ان 

تعكــس أهميتهــا للحــل المعــين وبعــد للــك يــتم تقيــيم الحلــول  لكــل عامــل مــن العوامــل علــ  حــدة وترتيــب 

يجـاد المجمـوع لكـل حـل مـن  الحلول حسب مناسبة الحل ,وبعد للـك يـتم ضـرب الـو ن فـي رتبـة الحـل وال

 الحل اللي يحصل عل  أعل  الدرجات .ما ياضل  الحلول ودارماً 

ا  فاي هلا اهسلوب يـتم تحديـد العوامـل مثـل سـهولة الوصـول للورشـة , والقـرب مـن خطـوم إمـداد الميـ

حة المتاحــة , القــرب مــن محــالت االســبيرات , تــوفر تصــاالت , المســاوالكهربــا  , القــرب مــن شــبكة اال 

عطار  و نًا يساوي الواحد الصـحيح , ولتسـهيل عمليـة تالعمالة الماهرة ؛ ثم اخ يار أقل العوامل أهمية وال

 .الحساب يتم إعطا  العوامل اهخري أو انًا تعكس أهميتها 

أو موقــ  يتــوفر فيــ  العامــل فضــل حــل ( . وأ7وهــل  اهو ان مــن مضــاعاات الواحــد الصــحيح أقصــاها  

( والتي هي أعل  رتبة وتتناقص الرتبة بمعدل واحد لكل حل يلي في اهفضلية وتحسـب 3أعط  الرتبة  

 النقام بضرب الو ن في الرتبة المقابلة ل  .

-2وتم تبيين عملية المااضلة بين المقترحات الثالثة عـن طريـق أسـلوب الرتـب واهو ان فـي الجـدول  

ة الجديــدة ( علــ  طريــق بنــا ًا عليــ  فقــد تــم اختيــار موقــ  المشــروع فــي  المنطقــة الصــناعي( أدنــا  و 1

  .عطبرة بربر
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 ( يوضح  الرتب واهو ان للمقترحات الثالثة1-2جدول رقم  

المنطقة  المواق  المقترحة
الصناعية 
 الجديدة

المنطقة 
الصناعية 
 القديمة

 الشاحنات

و ن  العامل
 العامل

 النقام الرتبة النقام الرتبة النقام الرتبة

 14 2 14 2 21 3 7 سهولة الوصول للورشة

القرب من خطوم إمداد الميا  
 والكهربا 

1 3 3 3 3 3 3 

 12 3 12 3 12 3 4 تصاالتالقرب من شبكة اال 

 10 2 5 1 15 3 5 المساحة المتاحة
 3 1 9 3 6 2 3 القرب من محالت االسبيرات

 18 3 18 3 18 3 6 توفر العمالة المهرة 
 2 1 2 1 4 2 2 توفر الميا  والكهربا 

 62  63  79  المجموع
 

 -: (Transportation Cost)تكلاة النقل  4/

 نها بها مرك  سكك حديد السودان الرريسي اللي يربطها بالعاصمة ,باشضافة إلي أموق  مدينة عطبرة  

يوجد بها طريـق بـري يربطهـا بـناس المـدن باشضـافة إلـي الطـر   ثم القاهرة وادي حلاا و بورتسودان ,

,أضـافت جميـ  هـل  المعطيـات الداخلية التي تغطي مدينـة عطبـرة والتـي تمـت توسـعتها بصـورة مقبولـة 

 أعال  اختيار الوسيلة المناسبة بضقل تكلاة ممكنة.
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 -والميا :  الكهربا إتاحة إمداد  5/

(Availability of Electrical Supply, and water) 

تتوافر هل  الخدمات بمدينة عطبرة بصاة عامة وعلي وج  الخصوص بمنطقة الموق  المقترح للمشروع 

. 

لحــاالت انقطــاع بالنسـبة للكهربــا  يـتم توفيرهــا مـن الخطــوم العامـة وبــالرغم مـن للــك تـم وضــ  معالجـة 

 رض .الغمولد كهرباري إسعافي لهلا التيار الكهربي الطاررة وللك بوض  

تحتاج الورشة لكميات معقولة من الميا  هغراض عمليات النظافة والحمامات حيث تعتبر مدينة عطبـرة 

يمكن أي لات موق  مناسب لتوفر مصدر الميا  المختلاة من أبار و انهار  نهر النيل ونهر عطبرة ( , 

 ن حاالت شح الميا  بمدينة عطبرة معدومة .القول تقديرا إ

 -: (Means of communication) وسارل االتصال 6/

تتـوفر توجـد بهـا مشـكلة فـي وسـارل  االتصـال هنالـك كبانيـة ومحطـات اتصـال السـلكية  مدينة عطبرة ال

,  (MTN), وشـبكة  (Zain) لمحمـوليضا شبكات للهاتا المحمول هـي الشـركة السـودانية للهـاتا اأ

اشنترنــت , جميــ  هــل  الوســارل تجعــل االتصــاالت الداخليــة  وكــللك تتــوفر خــدمات,  (Sudani) وشــبكة

 ميسورة وبضقل تكاليا . ةوالخارجي

ــة  ــالجمهور وأغــراض اشعــالن والدعاي وتتــوفر أيضــا وســارل اتصــال إعالميــة لهــا دور كبيــر لالتصــال ب

 .وتتمثل في محطة اشلاعة والتلا يون حيث يتم البث من موقعها بمدينة عطبرة 

 -اشنتاجية:  السعة 2-2

 -كبسها: عدد الوصالت المتوق   - 1

 .وصالت في اليوم  8يتم كبس حوالي 



21 
 

 

 -السنة: أيام العمل خالل  -2

 يوم في السنة عدا أيام اهعياد و العطالت الرسمية . 312طوال السنة أي حوالي 

 -اليوم: عدد الساعات في  -3

صـباحًا و حتـ  السـاعة السادسـة مسـا ًا  أي حـوالي يتم العمل بوردية واحدة تبدأ من الساعة السـابعة 

 إحدي عشرة ساعة يوميَا ( عدا الجم  و اهعياد و العطالت الرسمية .

 -بالورشة: اهجه ة والمعدات و االيات الموجودة  -4

يمكن تلخيص اهجه ة والمعدات الموجودة بالورشة حسـب وضـ  كـل معـدة و ليـة وتكلاتهـا داخـل القسـم 

 يث تم حساب تكاليا المعدات واهجه ة وحت  تكاليا اشنشا  .المعين . ح

وقــد تــم حســاب تكلاــة اشنشــا  للمبــاني حســب اهســعار المتداولــة بمدينــة عطبــرة فــي أعمــال المقــاولين 

 وشركات اشنشا  .

 أدنا  يتم استعراض اهسعار التي حسبت بموجبها تكاليا اشنشا  . ) 2-2  من الجدول

 لمبانييوضح تكلاة اشنشا  وا (2-2)جدول رقم 

السعر بالعملة المحلية  الوحدة المواصاات 
  جني (

 100 محيطي 70cm mعمال حاريات اهساس بعمق أ 1
 60 محيطي m لبشة بالحجر رمي حجر اهساس 2
 50cm 𝑚3 80ردميات بسمك  3
 𝑚2 90 أعمال مباني طوب احمر طوبة ونصا 4
 15cm 𝑚3 250بسمكتوريد وصب خرسانة السقوف  5
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 15cm 𝑚3 190توريد وصب أبيام السقا بسمك  6
 2500 الواحد  تكلاة وتركيب أبواب الحديد 7
 1000 الواحد  تكلاة وتركيب شبابيك الحديد 8
 m 170 تكلاة بيم أرضي 9

 m 180 بيم الوسطتكلاة  10

 𝑚2 50 أعمال بياض حوارط 11

 𝑚2 45 أعمال بياض سقوفات 12
 150 الواحدة تكلاة تركيب وتوصيل لمبات سقا 13
 150 الواحدة تكلاة تركيب مروحة سقا 14
 𝑚2 40 أعمال طال  بوماستك 15
 60cm 𝑚2 40أعمال خرسانة بيضا  وأرضيات بسمك  16

 m 110 عمل قصة طوبتين 17

 

  -بالورشة: اهقسام الموجودة  5-

/a الخراطي : أعمال كبس  قسم-  

. يـتم توضـيح اهجهـ ة والمعـدات   4m, ارتاـاع  : 5m, طـول  : 4mأبعـاد هـلا القسـم هـي عـرض 

 -( أدنا  :3-2لهلا القسم في الجدول  نشا   وتكالياها وتكاليا اش 

 ( يوضح اهجه ة والمعدات لقسم أعمال كبس الخراطي 3-2جدول رقم  

 السعر بالجني  العدد الصنا متسلسل
 85000 - القسمتكلاة إنشا   1
 200000 2 مكبس هيدروليكي 2
 2000 1 حجر جلخ 3
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 100000 1 متوسطة مخرطة 4
 1000 1 مقص خراطي  5
 2500 1 ماكينة لحام 6
 250 1 طقم مااتيح بلدي 7
 900 1 منجلة 8
 2500 1 تكلاة تركيب الباب الحديدي للقسم 9
 2000 2 ك الحديدي للقسمتكلاة وتركيب الشبا 10
 1200 2 طاولة 11
 1000 1 طقم أدوات قياس   12

 398350  الجملة 
 

/b  التخ ين: قسم- 

. يتم توضيح اهجه ة والمعدات وتكالياها وتكاليا   m 6,وطول :  m 4عرض : أبعاد هلا القسم هي

 -( أدنا  :4-2اشنشا  لهلا القسم في الجدول  

 االسبيرات( يوضح اهجه ة والمعدات لمخ ن 4-2جدول رقم  

 السعر بالجني  العدد الصنا متسلسل
 95,000 - بسقا أسمنتي  تكلاة إنشا  القسم 1
 300,000 - المواد الخام واالسبيرات 2
 13000 3 رفوف عل  مستوي المخ ن  3
 3500 1 طربي ة مكتب مكتملة 4
 6500 1 جها  حاسوب بطربي ة 5
 5000 - تكلاة تركيب جمي  المعدات بالقسم 6
 2000 2 الحديدي تكلاة وتركيب الشباك 7
 600 4 كراسي عادية  8
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 2000 1 لمناولة االسبيراتسلم  9
 32000 2 مكياات 10

 459600 الجملة
 

/c  اشدارة: مكتب- 

والمعدات وتكالياها وتكاليا وضيح اهجه ة  . يتم ت 4طول :   , 4أبعاد هلا القسم هي عرض : 

  -: دنا ( أ5-2 اشنشا  لهلا المكتب في الجدول 

 ( يوضح اهجه ة والمعدات لمكتب اشدارة 5-2جدول  

 السعر بالجني  العدد الصنا متسلسل

 70000 - تكلاة إنشا  المكتب  1

 3500 1 طربي ة مكتب مكتملة  2

 3000 2 كراسي جلوس  3

 6200 1 بطربي ةجها  حاسوب  4

 3000 1 دوالب مكتب 5

 5000 1 جها  تلاا  + ديجتال 6

 2500 1 حديديباب  7

 2000 2 حديديشباك  8

 5000 - تكلاة تركيب جمي  المعدات للمكتب 9

 18000 1 مكيا 10

 800 2 ستارر 11

 119000 الجملة

 

/d  العامة: الخدمات- 
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 -باشضافة إل  مبن  الورشة كما في الجدول أدنا  :يتم توضيح الخدمات والمنشآت الخدمية 

 

 

 ( يوضح الخدمات والمنشآت الخدمية6-2جدول رقم  

 السعر بالجني  العدد الصنا مسلسل
 45000 1 تكلاة إنشا  استراحة لل بارن 1
 300000 3 تكلاة إنشا  دورة ميا  2
 40000 4 والمصل  واالستقبال مكياات لالستراحة 3
 300000 1 كهربا مولد  4
 35000 1 تكلاة إنشا  االستقبال 5
 18000 - تكلاة إنارة الور  6
 20000 - توصيل الميا  والكهربا  للورشة 7
 13000 2 مبرد ميا  8
 12600 9 أقسام الورشةمراوح سقا لجمي   9
 1000 1 صندو  إسعافات أولية 10
 450 2 طااية حريق 11
 7500 1 خ ان ميا  12
 5000 1 جها  تلاا  لالستراحة 13
 4500 3 طقم كراسي لالستقبال 14
 3700 1 الباب الرريسي للورشة 15
 6000 4 باب لدورة الميا  16
 2000 1 طربي ة لمكتب االستقبال 17
 2500 1 تكلاة وتركيب أبواب االستراحة 18
 2000 2 تكلاة وتركيب شبابيك االستراحة 19
 2400 1 الميا  موتور كهرباري لضخ 20
 9000 -  ي للعمال والمهندسين 21
 1200 3 ك منور لدورة الميا شبا 22
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 2500 1 باب لالستقبال 23
 35000 1 تكلاة إنشا  مصل  24
 3600 3 تكلاة وتركيب أبواب للمصل  واالستقبال 25
 2000 2 تكلاة وتركيب شباك للمصل  واالستقبال 26

 973950 الجملة
 -للورشة: العمالة المباشرة الرريسية  6-

مدينة عطبرة تتوفر فيها العمالة الرريسية والتي تتمثل في مهندسين ومهندسين تقنيين وفنيين وعمال . 

 صــناعية عــدة فــي المنطقــة والــوفرة والكاــا ة فــي اهدا  للعمالــة أتــت مــن مــا تحويــ  المدينــة مــن مواقــ 

. وتمثــل كليــة الهندســة والتقنيــة بجامعــة د ومصــان  االســمنت الصــناعية الجديــدة والقديمــة والســكة حديــ

وادي النيل القمة في المدينة لتضهيل الكوادر من مهندسين تقنيين , وكللك المدرسة الصناعية بعطبـرة , 

 كل هل  الملسسات توفر الكادر الملهل للعمل في هلا المشروع .

 -: ااتييتم تعيين العمالة المباشرة حسب 

/a  كااتي: المهندسين- 

  بالوالية.ي كلية هندسة أيجب أن يكون من خريجي كلية الهندسة والتقنية جامعة وادي النيل أو  1/

 المجال.ياضل من يحمل شهادة تدريبية لاترة مناسبة في هلا  2/

 حاسوب.ياضل من يجيد اللغة اشنجلي ية م  شهادة  3/

/b  والعمال: الانيين- 

 بالوالية.معهد فني أو مدرسة صناعية من حملة الشهادات من أي  ان يكونو يجب أ 1/

 المجال.أن يكونوا لهم خبرة في هلا  2/

( أدنـا  7-2يتم توضيح عدد وتكلاـة العمالـة المباشـرة حسـب اشمكانيـات الموجـودة بالورشـة بالجـدول  

:- 



27 
 

 ( يوضح عدد وتكلاة العمالة المناسبة7-2جدول  

 الشهري بالجني  اهجر العدد نوع الوظياة  مسلسل

 4000 1 المهندسين 1

 5000 2 الانيين 2

 3600 2 العمال 3

 12600 الجملة

 

 -المباشرة: العمالة غير  7-

 -تشمل العمالة غير المباشرة ااتي :

/a :قتصـاد كليـة مـن كليـات االمـن أي  اسـبةن يكـون مـن حملـة البكـالريوس فـي المحيجـب أ المحاسـب

  المحاسبة.بوالية نهر النيل ول  خبرة كافية في مجال 

/b  هل  الوظارا تتطلب أن يكون العامـل حاصـال علـي شـهادة ثانويـة ولـ  خبـرة  ومراسلة:أمين مخ ن

 المجال.في هلا 

/c    يجـب أن يكـون حاصـال علــي فتـرة تدريبيـة مناسـبة لهــلا المجـال ويجيـد الكتابــة  اســتقبال:موظـا

 والقرا ة.

 ( يوضح تكلاة وعدد العمالة غير المباشرة8-2رقم  جدول 

 اهجر الشهري بالجني  العدد نوع الوظياة  مسلسل

 3000 1 محاسب 1

 1800 1 أمين مخ ن  2

 1500 1 عامل استقبال 3
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 6300 الجملة

 :(Area of the Work Shop) مساحة الورشة -8

االيات و الصيانات المتوقعة حاليا و مستقبليا يتم تحديد مساحة الورشة حسب اهجه ة و المعدات و 

 -يتم توضيح مسقط أفقي للورشة في ملحق  ب  (متر مرب    192للخمسة سنوات التالية بحوالي   

1 ) 

 -ليةشروع: اإلدارية والتنظيةية  البنية 2-3

  (Managerial and organizational structure of the project) 

عنصر اشدارة عنصر هام في نجاح مثل هل  المشاري  وللك لتسهيل عملية االتصال المباشر بالعمال  

 .بالخارج وكللك االتصال باهقسام داخل الورشة 

 علي المدير أن يمتلك الخصارص ااتية :

/a  المخاطرة.روح 

/b  صحيحة.القدرة عل  التنبل بصورة 

/c  قرارات حاسمة.القدرة عل  اتخال 

ولكي يتم خلق بنية إدارية قوية لتحقيق أهداف المشروع يمكن وض  بنية تنظيمية تعتمد عل  

 المسرولية الجماعية .

  -اشدارية: الجوانب  1/

 تكون مرتبطة باشدارة العامة , الشرون المالية , التسويق , شرون اهفراد .

 -الانية: الجوانب  2/

 الانية . تكون متعلقة بقسم الكبس داخل الورشة
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 الاصل الثالث

 (Economic Study)الدراسة االقتصادية 

 -للمشروع: التكلاة الرأسمالية  3-1

( حيث يتم توضيح العناصر جني 1950900تم تقدير التكلاة الرأسمالية للمشروع بمبلغ وقدر   

 -دنا  :( أ1-3كما موضح بالجدول رقم  المختلاة للتكلاة الرأسمالية 

 ( يوضح عناصر التكلاة الرأسمالية3-1الجدول رقم  

 التكلفة بالعملة المحلية  العنصر مسلسل

 398350 تكلفة قسم كبس الخراطيش 1

 459600 تكلفة مخزن االسبيرات 2

 119000 تكلفة مكتب اإلدارة  3

 973950 تكلفة الخدمات العامة 4

 1950900 الجةية

 

 -للمشروع:التشغيل السنوية  تكلاة 3-2

 -الخام: تكلاة الصيانة والمواد  1/

اطي  سيال التي تستخدم في صيانة ماكينة الكبس باشضافة للمواد الخام  الخر اهتشتمل علي 

 ( , والتي توض  بمخ ن االسبيرات .جني 35000 والايتينق ( ويتم تقديرها ب 

 -المباشرة: للعمالة  التكلاة 2/

 . جني  ( 151,200 وهي تشمل مرتبات المهندسين والانيين والعمال السنوية وتقدر بحوالي  
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  -ااتي: وتشمل  المباشرة:غير  التكلاة 3/

i. اشهالك السنوي اشجمالي:- 

جني  (     195090يا الرأسمالية للمشروع أي حواليمن التكال  % 10يتم تقديرها كنسبة  

 . سنوياً 

ii.  ا المكاتب واشدارة :يمصار- 

وتشمل اهجور والمرتبات الشهرية للمحاسب وأمين المخ ن وعامل االستقبال تقدر بحوالي 

 جني  ( سنويا .    75,600

  -أخري:  تكاليا 4/

i. جني ( .   20,000    استهالك الكهربا  والميا  سنويا  تقدر بحوالي 

ii. جني  (  40,000  (                 خري غير مررية مصاريا أ. 
 جني      60,000                الجملة                     

 جمالية للمشروع مكافرة ل :تصبح تكلاة التشغيل السنوية اش ة علي

 جني  ( . 516890 

  -للمشروع: اشيرادات السنوية  3-3

 يتم تقدير اشيرادات السنوية كما يلي :

 تكلاة الطلب  تكلاة الكبس + سعر الخرطو  ( ×= عدد الطلبات اشيرادات اليومية 

 جني  6,000 = 750 ×  8=                   

 -وبالتالي ستكون اشيرادات السنوية للمشروع مكافرة ل :
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 6,000 = 1,872,000 SDG ×    312 days  

 SDG  1,872,000اشيرادات السنوية اشجمالية = 

 -والخسارر: حساب اهرباح  3-4

 SDG  1,872,000       اشيرادات السنوية اشجمالية             

  SDG  516890         منصرفات التشغيل السنوية            

     SDG  1355110                               هام  الربح

 SDG     406533  (                        %30الضريبة   

  SDG 948577       صافي اهرباح بعد الضرارب           

 -للمشروع: التقويم المالي  3-5

 سيتم اعتبار الارضيات التالية : /أ

سيتم استخدام معدل خصم لتحديد صافي القيمة الحالية خالل عمر المشروع اللي تم تحديد   1-

 سنة. 15ب

 كإيراد.لن يتم اعتبار القيمة المتبقية عند نهاية السنة الخامسة عشر  2-

 المال.يمثل الارصة البديلة المتاحة الستثمار رأس  (%30 سيتم افتراض معدل خصم مقدار   3-

 ساليب التالية : حية االقتصادية فسيتم استخدام اهلتحديد ما إلا كان المشروع مجديا من النا /ب

i. و اهرباح السنوية المروية ( :أ  معدل العارد السنوي   سبية الطريقة المحا- 

100% ×
صافي اهرباح السنوية
رأس المال المستثمر

=  معدل العارد السنوي 
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=
948477 × 100%

1950900
= 48.6% 

 

ii. : فترة استرداد رأس المال 

100% ×
رأس المال المستثمر
صافي اهرباح السنوية

=  فترة استرداد رأس المال 

 2.05 = 1 / .48 = 

 .سنتين   علي  سيتم استرداد رأس المال خالل

iii. : معدل العارد الداخلي- 

ر استخداما في تقويم المشروع وهو معدل الخصم اللي يعطي قيمة حالية هو اهسلوب اهكث

 مقدارها صار .

 ( .  %30ساب القيمة الحالية للمشروع بمعدل خصم  ح( يتم a-1من ملحق الجدول  

 PW (30%) السنوية *= صافي اهرباح  P/A,30%,15 التكلاة الرأسمالية + ) 

1950900 +948477 *)3.2682  = 1148912.5- = 

  .( 40%( يتم حساب القيمة الحالية للمشروع بمعدل خصم  a-2من ملحق جدول  

PW (40%) السنوية *= صافي اهرباح  P/A,40%,15 التكلاة الرأسمالية + ) 

 1927349.32-  - 1950900 + 948477 *(2.4839) == 
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 :سلوب االستكمال يتم إيجاد معدل العارد الداخلي بض

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝐼 = 30% +
0 − 1148912.5

(−1927349.32 − 1148912.5)
× 10% 

 

𝐼 = 30 % +  .036 

𝐼 =  33.36% 

جني  قيمة موجبة عند اسـتخدام معـدل خصـم     1148912.5يساوي يتضح أن صافي القيمة الحالية 

 .   %40خصم مقدار   جني  قيمة سالبة عند استخدام -` 1927349.32ويساوي   %30مقدار  

 ر مجديا من الناحية االقتصاديةعال  فإن المشروع يعتب  وبجمي  التبريرات التي سقناها أعلي

 

30% i 40% 

1148912.53 

0 

-1927349.32 

P.W 

IRR 



35 
 

 

 

 

 

 

 الفصل الرابع
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 الاصل الراب 

 الخاتمة والتوصيات

 -: الخاتمة 4-1

مــن خــالل هــل  الدراســة الانيــة واالقتصــادية لعمــل هــلا المشــروع والتــي تــم التوصــل مــن خاللهــا إلــي أن 

 المشروع لو جدوي من وجهتي النظر الانية واالقتصادية للمستثمر .

أيضــا تمثــل هــل  الدراســة نقلــة كميــة ونوعيــة فــي مســتوي الخــدمات بواليــة نهــر النيــل وخصوصــا مدينــة 

هـو عطبرة حيث يقدم المشروع للجمهور خدمات كبس خراطي  الهيدروليك  بتكلاة اقل و من اقل عمـا 

 علية الحال بالور  التقليدية .

مـد فـي عملهـا علـي خـراطي  الهيـدروليك ل  الرغبـة فـي امـتالك  ليـة تعتمن  هلا المشروع  يشج  كل 

أن يمتلكهـا وللـك نظـرا للخـدمات  بصاة عامة ومدينـة عطبـرة بصـاة خاصـة  والية نهر النيل من داخل 

لناريـة التي يقدمها المشـروع وبالتـالي يعظـم أرباحـ  وينمـو ويتطـور حتـ  يغطـي باروعـ  أجـ ا  الواليـة ا

 واالمتداد لواليات أخري .

 - :التوصيات 4-2

فــان هــلا المشــروع يتطلــب تســهيالت مــن جانــب الحكومــة لكــي يــلدي دور  جيــدا مــن ناحيــة  بــدون شــك

ويساعد ويشج  من ل  الرغبـة فـي امـتالك  ليـة تعتمـد فـي عملهـا علـ  خـراطي  الهيـدروليك إن ياعـل 

 للك من ناحية أخري.

 -تحت الدراسة يجب إعانت  في الجوانب التالية :علي  فان المشروع 

 ج ريا.من الجمارك ولو  اا اشع 1/

 .المشروعلسنتين اهوليتين من عمر من الضرارب عل  اهقل ل اشعاا  2/
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