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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

ص اإلستثمار وتحديد إحتياجاتفر مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
إن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفنيـة والمالية
للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع

 .المقترحة لإلستثمار
 

)إرادة(مزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة ل
لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس

 .وتنفيذ المشاريع 
 

في كافة مناطق المملكة وعددها اثنان) إرادة ( تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 
 .عشرون مركزاً و

)بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (  
 



 

 
 

    المحتويات

 .١ ملخص المشروع  

 .٢ المقدمة 
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ أهداف المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣     دراسة السوق  

   ١. ٣ خطوات إقامة محل نباتات زينه وأزهار

   ٢. ٣ المحلأقسام 

   ٣. ٣ وصف المنتج

   ٤. ٣ الطلب السابق

   ٥٠٣ الطلب المتوقع
  ٦٠٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

   ٧٠٣ المنافسة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤  الدراسة الفنية  
   ١. ٤ ارض المشروع واألثاث

   ٢. ٤ التجهيزات والعدد واألدوات

   ٣. ٤ ةالمواد األولي

   ٤. ٤ الخدمات الضرورية

   ٥. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٦٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

 .٥ الدراسة المالية  
   ١. ٥ تكاليف التشغيل السنوية

   ٢. ٥ تكاليف المشروع

   ٣. ٥ رأس المال العامل

   ٤. ٥ نفقات التأسيس وما قبل التشغيل

   ٥٠٥ لتمويلوسائل ا

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥ ملخص لمؤشرات والكشوف المالية

   ٨٠٥ المالحق المالية



 ١

 

                                

 

 
 

 

  ملخص المشروع-١
 محل بيع نباتات زينه وأزهار اسم المشروع 

 الكرك المقترحموقع المشروع 

 ه وأزهاربيع نباتات زين هدف المشروع 

 ٢ األيدي العاملة 

  دينار٤,٨٣١ االستثمار الكلي

 %٢٦,١ IRRمعدل العائد الداخلي 

 ٢,٣١٣ دينار NPV.صافي القيمة الحالية 

  سنوات٤ PAY BACKفترة االسترداد 

 ٥,١)C/B(القيمة الحالية لإليرادات على االستمارات 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مشروع محل بيع نباتات زينه وأزهار



 ٢

 

 

 
 
 :وصف المشروع   ١٠٢

في إنشاء محل بيع نباتات زينه وأزهار في مدينة الكرك ،مثلث الثنيه ملتقى  روع  المشيتمثل

 ) .الصحراوي(والمدخل الشرقي ) الموجب(المدخل الشمالي 
 

 :   أهداف المشروع٢٠٢
 

خلق فرصة استثمارية جديدة وهي إنشاء محل بيع نباتات زينه وأزهار بأقل التكاليف ويتمثل 

 :ب المشروع ويتحقق من خالل ذلك باألداء األمثل لصاح

 .اختيار الموقع المناسب  . ١

توفير الظروف االداريه والفنيه والبيئيه وذلك بحصوله على دورات تدريبيـه فـي              . ٢

 .االداره ، كيفية التعامل مع الجمهور ، تنسيق األزهار والعناية بنباتات الزينة

 . إضافة إلى خلق فرصة عمل وتحسين أحوال صاحب المشروع

   

  :  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 

 :يتحدد الموقع العام للمشروع بعدة عوامل أهمها 

معظم سكان المنطقة من الموظفين والتجار وذوى الدخل المتوسط بشكل عـام ممـا     . ١

يمكنهم من شراء السلع االستهالكية، واإلقبال على شراء األزهار ونباتات الزينة في            

 .مناسباتهم الخاصة وتبادلها كهدايا 

 .قع ضمن سوق تجاريي . ٢

 .بالقرب من موقف باصات جامعة مؤته  . ٣

 .يوجد في الموقع فندق سياحي . ٤

 .موقع متوسط بين المستشفى الحكومي والعسكري . ٥

 وجود الدوائر الحكومية في المنطقة . ٦

 .قريب من مساكن عمال المدينة الصناعية . ٧
 

 :المقدمة.٢



 ٣

سب سهل مما سبق نالحظ إلى أن الموقع العام للمشروع له مميزات فهو موقع منا

 . الوصول إليه

 

 

 
لم تعد نباتات الزينة مقتصرة على تزين الحدائق الخارجية باألزهار والورود والمعرشات بل 

دخلت المنازل وزينت المداخل والقاعات والجدران الداخلية وأضافت لديكورات المنزل 

زل فهي ال غنى الجامدة إشراقاً وحيوية ، وكما للنباتات الورقية من فوائد جمة داخل المنا

عنها في مكاتب العمل إذ تجعلها أكثر مالئمة للعمل وتُشعر من يعمل بهذه المكاتب بالراحة 

 .عند النظر إليها والتأمل فيها 

أما األزهار بألوانها وأشكالها المختلفة ،فهي عالم قائم بذاته يبعد اإلنسان عن عالم المادة 

 . حب الطبيعةويخلق عنده إحساس بالجمال ويرسخ في نفسه

 

 :   خطوات إقامة محل نباتات الزينة واألزهار١٠٣
 

 .اختيار الموقع المناسب .١

 .التقسيم المبدئي للمكان ومجاميع المعروضات  .٢

تحديد ميعاد االقتتاح وربطه بمناسبه مثل عيد االم ،عيد الشعانين ،عيد  .٣

 .الفصح المجيد

 .تتاح عمل الدعايه الالزمه ودعوة أهل المنطقة لحضور االف .٤

 .توفير األثاث المناسب  .٥

 .توفير الحرارة واالضاءه المناسبة  .٦
 

 :   أقسام المحل ٢٠٣

 .نباتات األصص المزهرة .١

 .نباتات الزينة الورقية  .٢

 .أزهار القطف ومكان تنسيقها  .٣

   القزميه تالنباتات الشوكيه والعصاريه النباتا( المجموعات النباتيه األخرى .٤

 ).المتسلقات

 .مةالمرافق العا .٥

  دراسة السوق٠٣



 ٤

 

 :  وصف المنتج ٣٠٣

 
قرنفل ، جيربيرا ، ورد جوري ، الكرزانتيم ، زنبق طرابلسي ، الياترس ، : أزهار مختلفة 

، جالديوال ، جبسوفيال ، الستروميريا ، ستاتس ، ) السوسن(امريللس، ايرس 

 ).اسيرجس(خضار

 ـ:متوسط سعر جميع األزهار حسب بورصة عمان لألزهار وعلى مدار السنه

 .قروش للزهره الواحده ) ٥ (

الكريتون ، فيكس ، رجل البطه ، أجلونما ، سندابس ، القفص الصدري : نباتات الزينة 

 .وأصناف أخرى مختلفة 

سعر النبته الواحدة حسب الحجم ،وسيقوم صاحب المشروع بإحضار نباتات بحجم صغير 

 . دينار) ١,٢٥(أو وسط ، ومتوسط سعر هذا الحجم 

 

 :السابق    الطلب ٤٠٣
 بيع األزهار ونباتـات الزينـة فـي         تم عدد محال  ٢٠٠٢تبين بيانات وزارة الزراعة لعام      

محالت ، تبيع نباتات الزينة ولكن معظمها يتعامل مع األزهار الصناعية           ) ٨(محافظة الكرك   

. 

جدول يبين أعداد شركات ومحالت تداول البذور والتقاوي ومشاتل الخضار ،مشاتل           : مرفق  

 المثمرة، معارض الغراس المثمرة ونباتات الزينة ،مزارع أزهار القطف ،محـالت            الغراس

 .م في جميع محفظات المملكة٢٠٠٢بيع األزهار لعام 

 

 :  الطلب المتوقع٥٠٣
 : يعتمد االطلب المتوقع بشكل رئيسي على

 أداء صاحب المحل وكفائته في االداره  .١

إيرادات المحل تعتمد علـى تـزين     من  % ٢٤على عالقاته الواسعة في المنطقة الن        . ٢

 . صاالت األفراح والكنائس 

 

 

 



 ٥

 

 :  حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة للمشروع ٦٠٣
محالت لبيع األزهار ونباتات الزينة فيتوقع أن تكون حصة المشروع ) ٨(بما انه يوجد 

  .٢٠٠٤من الطلب المتوقع في العام %  ١٠حوالي 
 محل نباتات زينه بحيث أليالدراسة الحد األدنى من المبيعات اعتمدت : طاقة المشروع 

 .نبتة زينه في الشهر ) ٤٠(زهرة و ) ٢٠٠٠(يبيع حوالي 
 
 
 :  المنافسة والتسويق واإليرادات المتوقعة٧٠٣ 
 

ال يتوقع أن يواجه المشروع منافسة في بيع األزهار الطبيعية كون المحالت المتواجدة في              

والمدينه خاصة يتعاملون بشكل رئيسي مع األزهار الصناعية والقليـل          محافظة الكرك كافة    

منها يتعامل مع األزهار الطبيعية ولذلك وجود ثالجة عرض لحفظ األزهار أطول مده ممكنة              

 .مهم جداَ للمشروع

 :وايضاّ ألغراض الدراسة تم اعتبار أسعار البيع بالحد األدنى كالتالي

دينار علمـاَ بـأن مبيعاتـه       ) ٤,٥( دينار والمتوسط    ) ٧ – ٢(تباع نباتات الزينة ما بين      

 .دينار) ١٨٠(نبته يبلغ ) ٤٠(الشهرية 

 : األزهار 

زهرة تزين صاالت األفراح وسيارات العرس بمعدل مرتين فـي الشـهر حـوالي              )٥٠٠ (

 . دينار) ٢٠٠(

دينـار بحيـث يكـون      ) ٩-٣(زهره  تباع بوكيه والسعر حسب الحجم ما بين          )  ١٥٠٠(

 . دينار)  ٤٥٠(بوكيه في الشهر أي ما يعادل ) ٩٠(دينار  تعادل ) ٥(لمتوسط ا

        

 .دينار)  ٩٩٦٠(دينار وااليرادات السنوية  ) ٨٣٠(اإليرادات المتوقعة الشهرية حوالي 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ٦

 

 

 

 

 

 :   أرض المشروع واألثاث١٠٤

 
 . باب واحد٢م)٣٠-٢٠(دينار، مساحته من ) ١٠٠(الموقع مستأجر بأجره شهريه 

 ).مكتب ، كراسي ،،، ( دينار ٥٠٠يحتاج إلى أثاث بمبلغ 
 

 :  التجهيزات والعدد واألدوات٢٠٤
 

يوضح الجدول التالي األدوات والتجهيزات الالزمة للمشروع وعدد الوحدات الالزمة من كل 

 .  دينار) ٣٠٠٠(منها والكلفة اإلجمالية والمقدرة بحوالي 

 

  دينار/التكلفة دينار/سعر الوحدة العدد ندالب

 ٢٠٠٠ ٢٠٠٠ ١ ديكور محل

 ٦٠٠ ٦٠٠ ١ مكيف

 ٤٠٠ ٤٠٠ ١ ثالجه لحفظ األزهار

 ٣٠٠٠   المجموع

 

 .، أرفف ، موقع تنسيق األزهار  ) زجاج والمنيوم (يشمل واجهة المحل :  الديكور

ة مناسبة في الصيف حفاظاً على نباتات الزينة واألزهار يجب أن تكون الحرار: المكيف 

 .والشتاء

وهي لحفظ األزهار أطول فتره ممكنة وذلك الن صاحب المشروع ال يستطيع : ثالجة عرض

ان يتزود باألزهار كل ثالث أيام لبعده عن العاصمة عمان ، فهو يستطيع أن يتزود باألزهار 

 . يوم وبوجود الثالجه يحافظ على جودة األزهار طول هذه المدة) ١٥(كل 

 

 

:الدراسة الفنية٠٤



 ٧

 :  المواد األولية٣٠٤
 

نبتة زينه لكي يعمل بالحد ) ٤٠(ألف زهره ، و) ٢(يحتاج المحل شهرياً حوالي 

 .األدنى 

  

الوحدة  البيان

 المعتمدة 

 القيمة سعر الوحدة  الكمية 

 ١٢٠٠ ٠,٠٥ ٢٤٠٠٠ زهره أزهار مختلفة

 ٦٠٠ ١,٢٥ ٤٨٠ نبته نباتات زينه

 ٥٠٠ - - -  أزهار تنسيقمستلزمات

 ٢٠٠ - - - لزمات نباتات زينهمست

 ٦٠٠ - - - كلفة نقل المواد

 ٣,١٠٠    المجموع

 
 :مستلزمات تنسيق أزهار  •

 .حيث يفترض حصوله على دورات تنسيق أزهار) صاحب المحل(المنسق  . ١

الزهور الطبيعية ويتم إحضارها من بورصة األزهار في مدينة عمـان وتـم              . ٢

د ثالجة العرض ضرورية لحفـظ      يوم لذلك وجو  ) ١٥(تراض إحضارها كل    فا

 .األزهار بحالة جيدة خالل هذه المدة

 ... ).بالستيك ، فخار، خشب ،(أواني التنسيق  . ٣

الخضار أو زهور صغيره على أغصان متفرعه بغزاره مثـل          (المواد المالئه    .٤

 )الجبسوفيال ، الستروميريا
 ).إسفنج ، شبك ، سلك مجلفن(  المثبتات  .٥
 مقصات ، سكين ، زراديه لقطـع السـك          (أدوات القطع والتشكيل     .٦

 ).المجلفن ، مكبس

نايلون رول ، ورق لف بوكيه ، الصق ، شبر ، رافيه ، خـيش ،                 .٧

 .كرنيش ، كرتات ، أستكرز ، قصدير ، مسكات عرايس 

 



 ٨

 

 .بيتموس ، بخاخ ، ملمع : مستلزمات نباتات الزينة  •

 

 :  الخدمات الضرورية ٤٠٤ 

 
 .السنة /  دينار ٣٠٠ة وبكلفة  والكهرباء الالزمهاميوهي ال

 

   القوى العاملة واألجور السنوية٥٠٤
 

 : والسنويةالرواتبيوضح الجدول التالي الكادر 

 دينار/الراتب السنويدينار/الراتب الشهري العدد الوظفية

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ صاحب المشروع

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ عمال دائمين

 ٣,٦٠٠   المجموع

 

 :نفيذ المشروع  الفترة الزمنية لت٦٠٤

 
شهر ويجب هنا مراعاة ) ٣-٢(يحتاج المشروع إلى فترة زمنية لتنفيذه تتراوح بين 

 .الموعد المناسب الفتتاح المحل



 ٩

 
 

 

 
 

 -:   تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

 دينار البند

 ٣,١٠٠ مواد أولية

 ٣,٦٠٠ رواتب وأجور

 ١,٢٠٠ إيجارات

 ٣٠٠ خدمات ضرورية

 ٥٧٠ مصاريف أخرى

 ٨,٧٧٠ المجموع

 

 

 -:   تكاليف المشروع٢ .٥

 
 . يوضح الجدول التالي النفقات اإلجمالية للمشروع

 

 التكلفة دينار البنــــد
 ٣,٠٠٠ تجهيزات وعدد وأدوات

 ٥٠٠ أثاث

 ١٠٠ تأمينات مستردة

 ٥٠٠  التأسيس وما قبل التشغيلمصاريف

 ٧٣١ رأس المال العامل

 ٤,٨٣١ تكلفة المشروع اإلجمالية
 

 

 

 

الدراسة المالية.٥  



 ١٠

 -:  رأس المال العامل٣٠٥

 
شهر ، وقد بلغت قيمة هذا ى أساس دورة انتاجية واحده مدتها يقدر رأس المال العامل عل

 .دينار) ٧٣١(البند 

 

 -: ما قبل التشغيلالتأسيس و   مصاريف٤٠٥

 
 .دينار) ٥٠٠(تقدر نفقات التأسيس وما قبل التشغيل ب 

 

 -:التمويلوسائل  ٥٠٥

 
 دينار )٣,٠٠٠(سيحصل صاحب المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابته بقيمة 

 دينار تشكل )١,٨٣١( سنوات ، بينما سيساهم صاحب المشروع بملغ ٥لمدة % ٨بفائدة 

 .من كلفة المشروع اإلجمالية% ٣٨

 

   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
ستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغراض هذه الدراسة تم افتراض حصول الم

يسدد القرض على . دينار لتغطية التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة) ٣,٠٠٠(قيمته 

يبدأ التسديد عند %. ٨خمس سنوات على أقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية 

  .نهاية السنة التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

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

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

 

 

 

 

 



 ١١

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

 .ستكون نقدية

 

 % .١٥بر المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة اعت −

 %٥ تم افتراض أن األجور السنوية تزداد بمعدل سنوي هو −
 %٥٠تم إفتراض ان نسبة التوزيعات  −
كل متفق مع الزيارة المفترضة تم افتراض المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بش −

 .لاليرادات 
 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره  −

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥

 
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

للسنوات الخمسة القادمة ولكن المشروع شديد الحساسية ربحاً صافياً المشروع يحقق 

وعالقاته النخفاض العائدات لذلك يعتمد بالدرجه األولى على أداء صاحب المشروع 

االجتماعية الواسعة التي تساعده على االستمرار في العمل وخصوصاً يوجد جانب مهم في 

 .عمله وهو تزين صاالت األفراح والكنائس بالزهور

وأن المردود على الوفاء بالتزاماته المالية   المشروع قادرإنتشير التدفقات النقدية  كذلك 

الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق النقدي، مرفق كذلك بهذه  .المالي بمستوى معقول

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالميزاني
 
دينار فـي السـنة األولـى       ) ٣١٩(يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .دينار في السنة الخامسة)  ٩١٣(و للتشغيل 

يمـة الرواتـب    تبلـغ ق  . سيوفر المشروع فرصة عمل لصاحب المشروع ولعامل دائـم           -

دينـار  ) ٤,٣٧٥( دينار في السنة األولى ترتفع إلى        )٣,٦٠٠(واألجور التي ستدفع لهم     

 .في السنة الخامسة

في السنة  %  ٢٩,٦في السنة األولى و      % ٧,٢تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين        -

ـ   % ١٦,٢ونسبة العائد على حقوق الملكية بين       . الخامسة للتشغيل التجاري   نة في الس

 .في السنة األخيرة % ٢٩,٦األولى و  



 ١٢

 .  دينار٢,٣١٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

  . %٢٦,١يبلغ معدل العائد المالي الداخلي للمشروع  -

 %١,٥صافي القيمة الحالية لإليرادات إلى صافي القيمة الحالية للعائدات  -

     . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع   -

 حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكـاليف التشـغيل بنسـب                في -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد         % ٢٠و  % ١٠تتراوح بين   

إال ان المشروع يعتبر حساسـا النخفـاض        . االدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع       

 .االمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ١٠ بنسبة ل التشغياسعار البيع او زيادة تكاليف

 

 

 

 

 

 

 

 

 األرباح والخسائرقائمة  )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

   التقديريةالميزانية )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية ) ٤
 

 

  الماليةمالحقال٥.٨



الموقع المقترح

الكرك

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

9,96010,45810,98111,53012,106المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

3,1003,2553,4183,5893,768تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,2001,2601,3231,3891,459تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
660693728764802تكاليف المصنع التشغيلية

4,9605,2085,4685,7426,029مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
5,0005,2505,5135,7886,078الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

00000مصاريف البيع والتسويق
6063666973قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
150158165174182مصاريف أخرى

3,8103,9414,0784,2214,372مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
475475475475475اإلستهالك لإلصول الثابتة

100100100100100إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

4,3854,5154,6534,7964,947مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6157358609921,130الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

24019915510756الفائدة على القرض
3755357058851,074الربح قبل الضريبة

5680106133161الضريبة على األرباح
319455599752913األرباح الصافية

%81%83%84%86%88نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
9,2139,3919,5769,7689,966نقطة التعادل (بالدينار)

%82%85%87%90%92نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
05.000منشآت أخرى
1,00010.00100معدات وأجهزة

2,5006.67375األثاث والمعدات المكتبية
05.000وسائل نقل

05.000أخرى
475المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5005100المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
7317310رأس المال العامل المطلوب

4,8311,8313,000إجمالي تكلفة المشروع
%62%38%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع

محل نباتات زينه وأزهار



الموقع المقترح

الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
9,96010,45810,98111,53012,106المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
9,96010,45810,98111,53012,106المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
1,831حقوق الملكية

3,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4726678771,1031,343الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
4,83110,43311,12511,85812,63313,450مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
3,600مجموع اإلستثمارات

2584,9605,2085,4685,7426,029التكاليف التشغيلية المباشرة
3,8103,9414,0784,2214,372إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
24019915510756الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
5680106133161الضريبة

4,3589,0669,4289,80710,20310,618إجمالي التدفق النقدي الخارج
4721,3661,6972,0522,4302,831صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
511552596644696أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
511552596644696إجمالي دفعات سداد القرض

4728551,1451,4551,7852,136رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
0188268353442537توزيعات األرباح

4726678771,1031,3431,598صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع

محل نباتات زينه وازهار



الموقع المقترح

الكرك

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4726678771,1031,3431,598النقد

00000المدينون
258258258258258258المخزون

7319261,1361,3611,6021,857إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

1,000األجهزة والمعدات
2,500األثاث والمعدات المكتبية

0السيارات
100تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
3,6003,6003,6003,6003,6003,600إجمالي األصول الثابتة
4759501,4251,9002,375اإلستهالك التراآمي

3,6003,1252,6502,1751,7001,225القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5004003002001000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
4,8314,4514,0863,7363,4023,082مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5115525966446960اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5115525966446960مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

24891936134069600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
24891936134069600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
1,8311,8311,8311,8311,8311,831رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

131319565875األرباج المجمعة
131187247310376الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

1,8311,9622,1492,3962,7063,082مجموع حقوق الملكية
4,8314,4514,0863,7363,4023,082مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %29.6%22.1%16.0%11.1%7.2معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%29.6%27.8%25.0%21.2%16.2معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.71.92.12.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.30.90.60.30.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع

محل نباتات زينه وازهار



الموقع المقترح

الكرك

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%4,8315تكاليف المشروع

%1,8315مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%3,00012القروض

%50%62.1القرض الى التكاليف %

%15%37.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

319455599752913صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%8.9%7.7%6.4%5.1%3.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%29.6%22.1%16.0%11.1%7.2معدل العائد على اإلستثمار %

%29.6%27.8%25.0%21.2%16.2معدل العائد على حقوق الملكية %

1.71.92.12.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.30.90.60.30.0الديون

9,2139,3919,5769,7689,966نقطة 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 4,573-1,130-1,702-2,3131,9471,581306صافي القيمة الحالية

IRR 16.3-%5.1%1.2%13.9%20.4%23.0%26.1معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.10.70.80.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

608
6.4%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

9,583

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

17.2%

24.0%
1.6

0.6

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

محل نباتات زينه وازهار



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR26.1%معدل العائد الداخلي
NPV2,313صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR23.0%معدل العائد الداخلي
NPV1,947صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR20.4%معدل العائد الداخلي
NPV1,581صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV306صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR1.2%معدل العائد الداخلي
NPV-1,702صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR5.1%معدل العائد الداخلي
NPV-1,130صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-16.3%معدل العائد الداخلي
NPV-4,573صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3580-4,358

14731,190718

2321,3101,278

3331,4351,402

4351,5671,532
5375,3955,359

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,7940-4,794

14731,190718

2321,3101,278

3331,4351,402

4351,5671,532
5375,5185,481

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

05,2300-5,230

14731,190718

2321,3101,278

3331,4351,402

4351,5671,532
5375,6405,604



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3580-4,358

1473692220

232787755

333886853

435990955
5374,7104,674

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3580-4,358

1473194-279

232264232

333337304

435414379
5374,0253,988

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,3840-4,384

1520313-207

235395360

336480444

438570532
5404,4424,402

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

04,4100-4,410

1567-564-1,131

238-520-558

340-474-514

442-426-468
5443,4883,445


