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

التي يعانيبهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة           ) 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

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

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

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

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

 .مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
 



 
 
 

 

 

 المحتويات
 .١ ملخص المشروع  
 .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع

  ٢. ٢  المشروعمبررات وأهداف

  ٣٠٢  للمشروعالمقترحالموقع 

   

 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف الخدمة

  ٢. ٣ الطلب على الخدمة

  ٣. ٣ الطاقة الخدمية المقترحة

  ٤. ٣ والتسويقالمنافسة 

  ٥. ٣ اسعار الخدمة واإليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ البناء

   ٣. ٤ كلفة اللوحات والمعدات واألثاث ووسائط النقل

   ٤. ٤ القوى العاملة واألجور السنوية

   ٥. ٤ الرسوم والنفقات

  ٦. ٤ الخدمات الضرورية

  ٧. ٤ ترة الزمنية لتنفيذ المشروعالف

 ٠٥ الدراسة المالية   

  ١. ٥ كلفة الموجودات الثابتة 

  ٢. ٥ التشغيلمصاريف التأسيس وما قبل 

  ٣. ٥ رأس المال العامل

  ٤. ٥ ملخص تكاليف المشروع

  ٥٠٥ وسائل التمويل واألسس والفرضيات

  ٦٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

 .٦ المالحق المالية  

 

 

 



 
 
 

١ 

 

 

 

 ملخص المشروع -١

 اللوحات اإلعالنيةاستثمار  اسم المشروع

 عمان ، اربد، الزرقاء موقع المشروع
  الثابتةاإلعالنيةاللوحات   المشروعخدمات

 صاشخأ ٨ األيدي العاملة

 دينار ١٠٤,٨٢٤ ياالستثمار الكل

 % ٢٨,٣ معدل العائد الداخلي

 دينار ٥٢,٨١٩ ة الحاليصافي القيم

  ١,٥القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت

 سنوات ٣ االستردادفترة 

 

 
                                 

 

 

 

 

 

   

 اللوحات اإلعالنية استثمارمشروع



 
 
 

٢ 

 
 
 

  وصف المشروع١. ٢

 

 خالل القرن الماضي شكل اإلعالن واحد واالتصالمع التطور الكبير الذي شهدته مختلف وسائل اإلعالم 

 أدوات التسويق التي استعملت لترويج كافة أنواع المنتجات والخدمات، وغدا اإلعالن بأشكاله من أهم

 .المختلفة يمثل الركن األساسي في استراتيجيات التسويق التي يلجأ اليها منتجوا السلع والخدمات

 

هائل الذي أصبحت صناعة اإلعالن متشعبة ومتنوعة الى حدود ال حصر لها فضالً عن حجمها المالي ال

 . يعتبر مورد التشغيل الرئيسي لمعظم وسائل اإلعالم المقروءة والمرئية والمسموعة

 

 أدوات اإلعالن تحديثات وتنوعات جديدة، فإضافة للصحافة واإلذاعة والتلفزيون شملت طرأت علىكما 

ة وفوق المباني ، وسائل اإلعالن اللوحات اإلعالنية العادية واإللكترونية في الشوارع والطرق المختلف

 .إضافة لوسائل النقل التي تسمح بتوفير وسيلة اعالن متنقلة

 

وتكون هذه ) خصوصاً الطرق السريعة والخارجية(انتشرت اللوحات اإلعالنية على جوانب الطرق 

اللوحات عادة كبيرة الحجم ليتسنى قراءتها من قبل المسافرين اثناء الحركة السريعة لوسائط النقل، ثم 

ت اللوحات اإلعالنية المخصصة للشوارع الداخلية سواء ما يعلق منها على أعمدة اإلنارة أو ما ظهر

يوضع في الجزر الوسطية أو على جوانب األرصفة والتي تتيح نقل مادتها اإلعالنية لكل من ركاب 

قترح الى لمشاة، وهذا النوع من وسائل اإلعالن هو ما يسعى المشروع المل و داخل المدنوسائط النقل

 .تغطيته

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 
 

٣ 

  أهداف ومبررات المشروع٢. ٢

 

يهدف المشروع المقترح إلنشاء مركز اعالني متخصص في مجال اإلعالن بواسطة اللوحات اإلعالنية 

 للشوارعوالجزر الوسطية  ( للمدنوالتي تكون موزعة في الشوارع الداخلية)خاصة الصغيرة منها 

 .عية والممراتوفي الشوارع الفر) وعند تقاطعاتها

 

 :ومن أهم مبررات المشروع

 

صناعة اإلعالن هي من الخدمات التي تنمو بشكل كبير كونها تخدم مختلف القطاعات  .١

 .اإلنتاجية والتجارية والخدمية

والتي ما زال يعتمد اإلعالن عن طريق اللوحات الثابتة على استغالل الشوارع والممرات  .٢

لمدن الكبرى حيث تنتشر الشوارع ذات الجزر الكثير منها غير مستغل وخاصة في ا

 .الوسطية واألرصفة العريضة

 .خلق فرصة استثمارية جيدة وتوفير فرص عمل جديدة .٣

 .تحسين الحالة اإلقتصادية لصاحب المشروع .٤

 

  للمشروعالمقترح الموقع ٣. ٢

 

تالي فإن المدن تعتمد صناعة اإلعالن على كثافة الجمهور المستهدف لترويج السلعة أو الخدمة وبال

 حيث تتواجد في هذه المدن .تعتبر الموقع المناسب لمثل هذا المشروع) عمان ، الزرقاء، واربد(الكبرى 

 .الشوارع ذات الجزر الوسطية وكذلك الكثافة السكانية

 

وقد اعتمد في اعداد هذه الدراسة خاصة ما يتعلق باألمور المالية كاإليرادات والرسوم المعطيات الخاصة 

في مدينة  اإلعالنية ةالخدمهذه  عند تقديم االعتبار ولذا يجب مراعاة ذلك وأخذه بعين  عمانبالعاصمة

 .اخرى

 

 



 
 
 

٤ 

 

 

 

 الخدمةوصف  ١٠٣

 

ترويج للم المشروع المقترح خدمة اإلعالن عن طريق اللوحات الثابتة والتي كثر استعمالها مؤخراً دسيق

الثابتة توضع في وسط وجوانب الشوارع والممرات اللوحات ان  ٠لمختلف أنواع السلع والخدمات

 بما يتفق وتعليمات أمانة عمان والبلديات في المدن الداخلية وتتفاوت ابعاد هذه اللوحات حسب الرغبة

 أكثرها شيوعاً هي أن إال وعدم حجبها للرؤيا، تتناسب تلك اللوحات وسعة الشارع أن يجب إذ. األخرى

 .ل مترين وتكون مجهزة باإلضاءة الداخلية إلظهار اإلعالن ليالً طوبعرض متر واحد واللوحات 

 . بين اللوحة واألخرى مترا٣٠ بحدود وبمسافة

 

 الطلب على الخدمة ٢. ٣  

 

 ذكر ويمكن لكثرتها نظرا تصنيفها أويأتي الطلب على خدمات اإلعالن من قبل جهات ال يمكن حصرها 

 :وذلك على سبيل المثال ال الحصر  التي تطلب هذه الخدمة الرئيسيةتاالنشاط

 

البنوك ، شركات الطيران، الفنادق، المطاعم، المرافق السياحية، شركات : قطاع الخدمات مثل  

 .اإلتصاالت وغير ذلك

 المستوردة  خاصة السلعلمعظمومن مستوردين وموزعين ومحالت بيع قطاع التجارة  

 .لكترونيةكالسيارات والساعات والعطور والمالبس واألجهزة اإل

 .قطاع الصناعة المحلية مثل المواد الغذائية والمنظفات وفروع الصناعات التحويلية المختلفة 
 

، فإن عدد تجار البيع بالجملة وهم في  وبما أن السلع المستوردة تمثل جانباً هاماً من سوق اإلعالن

أعداد ) ١( ويبين الجدول رقم . الغالب وكالء هذه السلع يعتبر مفيداً في تقدير جزء من حجم اإلعالن

 .تجار الجملة في بعض القطاعات التجارية في المملكة

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 
 

٥ 

 )١(جدول رقم 

 )٢٠٠٠(أعداد تجار الجملة لبعض القطاعات 

 العدد القطاع

 ٦٣٣ تجارة الجملة على أساس عقد أو نظير رسم

 ٥٧٤ تجارة األغذية والمشروبات والتبغ

 ٧٧٢ تجارة السلع المنزلية

 ٣٠٥  والمعداتاآلالت تجارة

 ١٦٨ تجارة مواد البناء واألجهزة األخرى

 ٣٢٤ أخرى

 ٢,٧٧٦ المجموع

 

عدد اعضاء الغرف التجارية المسجلة في المملكة ) ٢(ومن جهة ثانية يوضح الجدول رقم 

 .واألولى   الممتازةتينبالدرج

 

 )٢(جدول رقم 

 ٢٠٠٢قائمة بعدد أعضاء غرف التجارة األردنية لسنة 

 الدرجات عدد األعضاء
 الغرفة

 األولىالممتازةالمجموع الكلي

 ١,٥٣٠١,٢٤٨ ٣٣,٤٧٥ عمان

 ٢٦٠ ٦٢ ٩,٢٦٥ الزرقاء

 ٧٨١ ١٨٣ ٦,٧٦٨ اربد

 ٢٥٣ ٤٤ ٢,٠٢٠ المفرق

 ٤٠ ٨ ٧٨٩ معان

 ١١٧ ١١٤ ٥٤٦ العقبة

 ٣١ ١٣ ٦٩٠ الرمثا

 ٦٠ ٣٠ ٩٣١ الكرك

 ١٣٦ ٦ ٨٢١ الطفيلة



 
 
 

٦ 

 ٩٢ ١٨ ٢,٤٢٧ مادبا

 ٧٩ - ١,٧٧٦ السلط

 ٨٦ ٨ ٧٧١ جرش

 - - ٥٠٠ المزار الجنوبي

 ١٣ ١٠ ٦١١ الشونة الجنوبية

 ٢٠٠ ٥٠ ٣,٥٠٠ الرصيفة

 ٢,٠٧٦٣,٣٩٦ ٦٤,٨٩٠ المجموع

 

 :ما يلي ومن الجدولين السابقين يتضح 

 .مؤسسة ٢,٧٧٦عدد أعضاء المؤسسات العاملة في مجال تجارة الجملة هو  

 ٥,٤٧٢لمصنفة بالدرجة الممتازة واألولى في المملكة هو عدد الشركات التجارية ا 

 .مؤسسة

 :ومع األخذ بعين اإلعتبار 

 .ن معظم الشركات المعنية يتركز في منطقة الوسط والشمالإ 

عدة سلع، وأن قطاع مع ن تاجر الجملة أو الشركة يتعامل في معظم الحاالت إ 

 .الخدمات مشمول ضمن عضوية الغرف التجارية

 .الصناعة المحلية يقوم بتوزيع منتجاته والترويج مباشرة دون تجار وسطاءإن قطاع  
 

 . آالف موضوع يعتبر مناسباً ومعقوال٦ًًفإن تقدير عدد الموضوعات المتوقع اإلعالن لها بنحو 
 

 الطاقة الخدمية المقترحة  ٣ .٣

 :لتقدير حصة غير مبالغ فيها من حجم السوق فقد تم افتراض ما يلي

فقط أي % ١٠حات اإلعالنية من الموضوعات المتوقع اإلعالن عنها هي أن حصة اللو 

  . موضوع٦٠٠

 . موضوعاً اعالنيا١٨ًمن حجم السوق وذلك يعادل % ٣أن حصة المشروع المقترح هي  

بعض المواضيع ( لوحات ١٠أن الموضوع اإلعالني الواحد سيتم تغطيته عن طريق  

 ) اإلعالنية تستخدم عشرات اللوحات
 



 
 
 

٧ 

هذا ويتوقع  .إعالنية لوحة ١٨٠ اللوحات التي سيشغلها المشروع في السنة األولى هو إجمالي نأأي 

سنوياً خالل السنوات الخمسة األولى كما % ٥ يزداد عدد اللوحات التي سيشغلها المشروع بنسبة أن

 )٣(يبين الجدول رقم 

 

 )٣(جدول رقم 

 )اللوحات(الزيادة السنوية لخدمات المشروع 

 ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ السنة

 ٢١٩ ٢٠٨ ١٩٨ ١٨٩ ١٨٠ لوحة اعالنية

 

 المنافسة والتسويق ٤. ٣

 

بال شك ان هنالك منافسة قوية في سوق اإلعالن المحلي نظراً لوجود العديد من المؤسسات في هذا 

 .المجال وقد تم مراعاة ذلك بتقدير حصة متواضعة من السوق

 

تمام بتسويق خدماته وذلك عن طريق تنشيط العالقات العامة واإلتصاالت ينبغي على ادارة المشروع اإله

 .مع الشركات التي ترغب باإلعالن عن سلعها أو خدماتها

 

ومن األهمية بمكان أيضاً اإلهتمام بتسويق خدمات المشروع في بقية المدن الكبيرة غير العاصمة حيث 

 .تكون المنافسة أقل شدة

 

 رادات المتوقعة أسعار الخدمة واإلي٥. ٣

 

موقعها وحجمها وبالنسبة للوحات   على الثابتةيعتمد سعر خدمة اإلعالن عن طريق اللوحات اإلعالنية

وجهي ( حاليا السنوية السائدة فإن أجرة اللوحة سم،١٢٠ × ١٨٠  اإلعالنية داخل عمان والتي ابعادها

 .ة البوستر اإلعالني واستهالك الكهرباء والصيانةع ويشمل هذا السعر طبا، دينار٩٠٠هو نحو ) اللوحة



 
 
 

٨ 

  وخارجهاالعاصمةداخل العاصمة  لإلعالن ومع األخذ بعين االعتبار عامل المنافسة وتقديم سعر أقل 

اإليرادات ) ٤(ويوضح الجدول رقم  . دينار سنويا لكل لوحة٨٠٠فان سعر بيع الخدمة المقترح هو 

 .ىالمتوقعة للمشروع في السنة األول

 )٤(جدول رقم 

 السنة األولى/ ايرادات المشروع

 دينار الكمية البند

 ١٤٤,٠٠٠ ١٨٠ لوحة اعالنية

 

 

     

 

  موقع المشروع ١٠٤ 
 

تركز غالبية ت حيث المحافظات الكبرى مثل عمان واربد والزرقاءالموقع المقترح إلنشاء المشروع هو 

 .ة إضافة إلى الكثافة السكانيوقع تعاملها مع المشروع التي يت والفئات المستهدفةسساتؤ والملشركاتا
 

 البناء  ٢٠٤

 

 باإلضافة ٢ م١٥٠تتمثل حاجة المشروع من األبنية بمكاتب لإلدارة والعاملين بمساحة تقدر ب   

تم افتراض .  ٢ م٦٠إلى مستودع لحفظ جزء من اللوحات لتلبية احتياجات السوق بمساحة 

 .   دينار٦,٠٠٠ سنوية تقدر ب استئجار األبنية المطلوبة بأجرة

 واألثاث ووسائط النقلوالمعدات  كلفة اللوحات ٣٠٤

  اللوحات والمعدات٠ ١

سيتم الحصول على لوحات اإلعالن من خالل التعاقد مع محالت الحدادة ، وسيقتصر دور المشروع على 

الستقصاءات بأن تكلفة أظهرت ا. تأجيرها وتركيبها في المواقع المطلوب وصيانتها طيلة مدة اإليجار

، وأعمال الواح اكرليك شفافة دينار للوحة الواحدة وتتكون من هيكل معدني ، ٣٠٠هذه اللوحات بحدود 

  .  لوحة في السنة األولى١٨٠ دينار للوحات باعتماد ٥٤,٠٠٠، أي بكلفة إجمالية إنارة

 الدراسة الفنية٠٤



 
 
 

٩ 

طلب زيادة اللوحات المؤجرة، سنويا، فان هذا يت% ٥ خدمات المشروع المقدمة ستزداد بواقع أنوحيث 

أي زيادة باالستثمارات اعتبار من السنة الثانية بنفس النسبة، وقد روعي ذلك عند إعداد القوائم المالية 

 . للمشروع

 . دينار٥٠٠أما المعدات فتتمثل بالعدد اليدوية البسيطة للتركيب والصيانة وكلفتها 

 

 األثاث والتجهيزات المكتبية ٠٢

    ٥,٠٠٠ تقدر كلفتها بنحو  كومبيوتر أجهزة  بما فيها ع إلى أثاث وتجهيزات مكتبيةيحتاج المشرو

 .دينار

 وسائط النقل  ٠٣

 ٢٠,٠٠٠إجمالية بكلفة ألغراض التركيب والصيانة   )٢(فان عدد /  بك اب ةيلزم للمشروع سيار

 .دينار

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٤٠٤

 .ت التقديرية من القوى العاملة وكلفتها السنويةاالحتياجا) ٥(يبين جدول رقم 

 )٥(                               جدول رقم 

                          القوى العاملة واألجور السنوية

 سنة/دينار شهر/دينار العدد الوظيفة

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١  صاحب المشروع

 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ فني تصميم

 ٤,٨٠٠ ٤٠٠ ١ موظف تسويق

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ اسبمح

 ٦,٠٠٠ ٢٥٠ ٢ صيانةتركيب وفني 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتيرة

 ١,٢٠٠ ١٠٠ ١ عامل عادي

 ٢٩,٤٠٠  ٨ المجموع

 

 



 
 
 

١٠ 

 %.١١ بنسبة االجتماعي الرواتب مساهمة المشروع في الضمان إجمالي إلىهذا ويضاف 

 

  والنفقاتالرسوم ٥٠٤

 

 :لوحة اعالنيةكل  الرسوم السنوية التالية على عمانتتقاضى امانة  ٠١

 

  دينار١٥٠   موقعالاستغالل بدل رسوم  -

  دينار٦٠     :           رسوم اعالن -

                             ------- 

 ٢١٠المجموع                         

  

 : كلفة البوسترات ٠٢

والتصوير اللوحات بوسترات توضع في داخلها سيتم الحصول عليها من خالل شركات الطباعة  يلزم 

 علما بان هذا السعر بسقف  دينار٧٠٠بمبلغ ) قطعتين نظرا لكبر المساحة(وتقدر كلفة البوستر الواحد 

 .  نسخة١٠٠مقداره 

 

  اخرى٠ ٣

 . دنانير للوحة الواحدة١٠ وتشمل مواد التركيب من قواعد إسمنتية وخالفه وبواقع 

 
 
 خدمات الضروريةال ٦. ٤

.ة التي يحتاجها المشروع وتكلفتها في السنة األولىالضروري تالخدما) ٦(م يوضح الجدول رق  

 
 
 
 
 
 



 
 
 

١١ 

 )٦(جدول رقم 

السنة األولى/ للمشروع الضروريةالخدمات   

 البند شهر/دينار سنة/دينار

 *ءالكهربا ٥٧٠ ٦,٨٤٠

 المياه ٥ ٦٠

 وقود ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 المجموع ٧٧٥ ٩,٣٠٠

 .للوحات اإلعالنية من الطاقة الكهربائيةيشمل مصروف الكهرباء استهالك ا             * 

 

 : الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع٧٠٤ 

 

 .ثالثة أشهرمن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 

  

 

 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥

  )٧(                                جدول رقم 

 لمشروع                       كلفة الموجودات الثابتة ل

 البند دينار/ التكلفة 

 إعالنية وعدد وأدواتلوحات  ٥٤,٥٠٠

 أثاث ٥,٠٠٠

 ةسيار ٢٠,٠٠٠

 تأمينات مستردة ١,٥٠٠

       المجموع         ٨١,٠٠٠

 

 

ماليةالدراسة ال ٠ ٥



 
 
 

١٢ 

    مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل٢٠٥
 
 

جيل دينار وتشمل تكاليف التس ٥,٠٠٠   تبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل حوالي

 .وغيرها من نفقات  واشتراكات الكهرباء للوحات االعالنيةورخصة المهن

 

 : رأس المال العامل٣٠٥
   

، وقد احتسب على أساس دورة دينار  ١٨,٨٢٤  يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي 

 . األولىتكاليف التشغيل في السنة) ٨(ويبين الجدول رقم .  تشغيلية مدتها شهرين

 

 )٨ (جدول رقم

 السنة األولى/تكاليف التشغيل 

 

 دينار/ التكلفة 
 

 البند

 بوسترات ومواد تركيب/ المواد األولية  ١٤,٤٠٠

 رواتب وأجور  ٣٢,٦٣٤

 جاراتيإ ٦,٠٠٠

  العاصمةأمانةرسوم  ٣٧,٨٠٠

 مصاريف التسويق ٤,٣٢٠

 الضروريةالخدمات  ٩,٣٠٠

 مصاريف تشغيلية أخرى ٨,٤٩٠

 المجموع ١١٢,٩٤٤

 

 

 

 

 



 
 
 

١٣ 

  تكاليف المشروع ملخص  ٤٠٥
 

 )٩(جدول رقم 

  تكاليف المشروعملخص

 دينار/ التكلفة 
 البنــــــد

٨١,٠٠٠ 
 الموجودات الثابتة

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٥,٠٠٠

 رأس المال العامل ١٨,٨٢٤

 إجمالي تكاليف المشروع ١٠٤,٨٢٤

 

 

  و األسس والفرضيات التمويلوسائل ٥. ٥

 

غراض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض لتغطية جزء من أل

 دينار، يسدد على  ألف٦٥التكاليف االستثمارية لألصول الثابتة، وقد افترض ان قيمة القرض تبلغ 

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

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

تم إجراء  .من تكاليف المشروع الكلية% ٦٢تبلغ نسبة القرض المقترح حوالي . صاحب المشروع

تمرار المشروع لعشر التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية امتداد العمر التشغيلي واس

 -:سنوات وذلك باالعتماد على األسس والفرضيات التالية

 

 . ستكون نقديةالتشغيلتم افتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع ومدخالت 

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

 %.٥ بمعدل سنوي هو تزيدتم افتراض أن األجور السنوية 

 .من األرباح الصافية% ٢٥بواقع  احتسبت ضريبة الدخل

 %.١٢تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 



 
 
 

١٤ 

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥
 

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

على الوفاء   المشروع قادرأنإلى تشير التدفقات النقدية  كذلك .السنة الخامسةحتى ربحاً صافياً 

  .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتبالتزاماته المالية 

 

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

 :يلي

 

 دينار و ٦,٧١٨ المشروع في السنة األولى للتشغيل ربحا صافيا يتراوح بين يتوقع أن يحقق -

 .دينار في السنة الخامسة ١٤,٦٥٩

تبلغ قيمة الرواتب .  بما فيهم صاحب المشروعموظفينة لثمانيسيوفر المشروع فرص عمل  -

األولى في السنة بما في ذلك رسوم الضمان االجتماعي  دينار ٣٢,٦٣٤واألجور التي ستدفع لهم 

 . دينار في السنة الخامسة٣٩,٦٦٦ترتفع إلى 

 السنة الخامسة للتشغيل %٣٦,٨في السنة األولى و % ٧,١تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

 %.٣٦,٨و %  ١٦,٩ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . التجاري

 . دينار٥٢,٨١٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 .%٢٨,٣ معدل العائد الداخلي للمشروع يبلغ -

 ١,٥تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى اإلستثمارات  -

 . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع  -

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

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

او زيادة تكاليف % ١٠ المشروع يعتبر حساسا النخفاض سعر البيع بنسبة أن إال .جدوى المشروع 

 . األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك% ٢٠التشغيل بنسبة 

 

 

 



 
 
 

١٥ 

 
 
 

 

  و الخسائراألرباحساب ح )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 ةلعموميالميزانية ا )٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٤

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

المالحق المالية٠٦  



الموقع المقترح
عمان،اربد،الزرقاء

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

144,000151,200158,760166,698175,033المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

14,40015,12015,87616,67017,503تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
14,65215,38516,15416,96217,810تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
51,84054,43257,15460,01163,012تكاليف المصنع التشغيلية

80,89284,93789,18393,64398,325مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
63,10866,26369,57773,05576,708الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

5,3285,5945,8746,1686,476رواتب موظفي التسويق
12,65413,28713,95114,64915,381رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,3204,5364,7635,0015,251مصاريف البيع والتسويق
600630662695729قرطاسية
6,0006,0006,0006,0006,000إيجارات

00000أيجار أرض
3,1503,3083,4733,6473,829مصاريف أخرى

32,05233,35534,72236,15837,666مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
14,59815,13815,67816,27816,938اإلستهالك لإلصول الثابتة

1,0001,0001,0001,0001,000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

47,65049,49351,40053,43755,604مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
15,45816,77118,17619,61921,104الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

6,5005,4354,2642,9761,559الفائدة على القرض
8,95811,33513,91216,64319,545الربح قبل الضريبة

2,2392,8343,4784,1614,886الضريبة على األرباح
6,7188,50210,43412,48214,659األرباح الصافية

%72%73%74%75%76نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
123,560125,335127,016128,722130,435نقطة التعادل (بالدينار)

%75%77%80%83%86نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
50010.0050معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
20,0006.672,999وسائل نقل

54,0005.0010,800أخرى
14,598المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5,00051,000المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
18,82418,8240رأس المال العامل المطلوب

104,82439,82465,000إجمالي تكلفة المشروع
%62%38%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
استثمار اللوحات االعالنية



الموقع المقترح
عمان،اربد،الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
144,000151,200158,760166,698175,033المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
144,000151,200158,760166,698175,033المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
39,824حقوق الملكية

65,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

16,42421,37523,10224,19724,305الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
104,824160,424172,575181,862190,895199,337مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
81,00002,7002,7003,0003,300مجموع اإلستثمارات

2,40080,89284,93789,18393,64398,325التكاليف التشغيلية المباشرة
32,05233,35534,72236,15837,666إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
6,5005,4354,2642,9761,559الفائدة

5,000المصاريف التأسيسية  والخلو
2,2392,8343,4784,1614,886الضريبة

88,400121,683129,260134,348139,938145,736إجمالي التدفق النقدي الخارج
16,42438,74143,31547,51450,95853,601صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
10,64711,71212,88314,17115,588أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
10,64711,71212,88314,17115,588إجمالي دفعات سداد القرض

16,42428,09431,60334,63136,78738,013رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
06,7188,50210,43412,48214,659توزيعات األرباح

16,42421,37523,10224,19724,30523,355صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
استثمار اللوحات االعالنية



الموقع المقترح
عمان،اربد،الزرقاء

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
16,42421,37523,10224,19724,30523,355النقد

00000المدينون
2,4002,4002,4002,4002,4002,400المخزون

18,82423,77525,50226,59726,70525,755إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

000000األرض
000000المباني

500500500500500500األجهزة والمعدات
5,0005,0005,0005,0005,0005,000األثاث والمعدات المكتبية

20,00020,00020,00020,00020,00020,000السيارات
1,5001,5001,5001,5001,5001,500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

54,00054,00056,70059,40062,40065,700لوحات اعالن
81,00081,00083,70086,40089,40092,700إجمالي األصول الثابتة
14,59829,73645,41461,69378,631اإلستهالك التراآمي

81,00066,40253,96440,98627,70714,069القيمة الدفترية لألصول الثابتة
5,0004,0003,0002,0001,0000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
104,82494,17782,46669,58355,41239,824مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
10647117121288314171155880اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

10647117121288314171155880مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

5435342642297591558800رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5435342642297591558800مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
39,82439,82439,82439,82439,82439,824رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

0000األرباج المجمعة
00000الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

39,82439,82439,82439,82439,82439,824مجموع حقوق الملكية
104,82494,17782,46669,58355,41239,824مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %36.8%22.5%15.0%10.3%7.1معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%36.8%31.3%26.2%21.3%16.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.02.01.91.70.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.41.10.70.40.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
استثمار اللوحات االعالنية



الموقع المقترح

عمان،اربد،الزرقاء

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%104,8245تكاليف المشروع

%39,8245مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%65,00012القروض

%75%62.0القرض الى التكاليف %

%25%38.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

6,7188,50210,43412,48214,659صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%11.2%10.0%8.8%7.5%6.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%36.8%22.5%15.0%10.3%7.1معدل العائد على اإلستثمار %

%36.8%31.3%26.2%21.3%16.9معدل العائد على حقوق الملكية %

2.02.01.91.70.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.41.10.70.40.0الديون

123,560125,335127,016128,722130,435نقطة 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 37,137-5,2427,841-52,81944,77836,73623,788صافي القيمة الحالية

IRR 0.5%14.4%10.3%19.5%21.9%24.9%28.3معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.21.01.10.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

127,014

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

18.4%

26.5%
1.5

0.7

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

استثمار اللوحات االعالنية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

10,559
8.7%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR28.3%معدل العائد الداخلي
NPV52,819صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.9%معدل العائد الداخلي
NPV44,778صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.9%معدل العائد الداخلي
NPV36,736صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR19.5%معدل العائد الداخلي
NPV23,788صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR10.3%معدل العائد الداخلي
NPV-5,242صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.4%معدل العائد الداخلي
NPV7,841صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR0.5%معدل العائد الداخلي
NPV-37,137صافي القيمة الحالية
B/C0.7اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4000-88,400

116,42431,05614,632

289132,90932,018

393634,85433,918

498336,89735,914
51,03299,13198,099

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

097,2400-97,240

116,42431,05614,632

289132,90932,018

393634,85433,918

498336,89735,914
51,032100,53899,506

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0106,0800-106,080

116,42431,05614,632

289132,90932,018

393634,85433,918

498336,89735,914
51,032101,945100,913



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4000-88,400

116,42423,8567,432

289125,34924,458

393626,91625,980

498328,56227,580
51,03289,21288,180

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,4000-88,400

116,42416,656232

289117,78916,898

393618,97818,042

498320,22719,245
51,03279,29278,261

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,6400-88,640

118,06619,7621,695

298021,08020,099

31,02922,46421,434

41,08123,91722,836
51,13587,79886,664

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

088,8800-88,880

119,7098,467-11,242

21,0699,2518,181

31,12310,0738,950

41,17910,9379,758
51,23876,46675,228


