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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 
 .على مشاكل البطالة التي يعاني منها الشباب األردني

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

ثمار وتحديد فرص األست في مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .إحتياجات 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
 

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

 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 

لمحتوياتا  

  .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 المقترحةالحصة السوقية والطاقة 

  ٣. ٣ المنافسة والتسويق

  ٤. ٣ أسعار البيع وااليرادات المتوقعة

 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع

  ٢. ٤ البناء

  ٣. ٤ المعدات والتجهيزات

  ٤. ٤ السيارة

  ٥. ٤ األثاث

  ٦٠٤ القوى العاملة واألجور السنوية

  ٧٠٤ عة الجاهزةالمواد األولية والبضا

  ٨٠٤ الخدمات الضرورية

  ٩٠٤ تكلفة التشغيل للسنة األولى

  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 ملخص تكاليف المشروع

  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 مكتبة متخصصة للغة الفرنسية 

 موقع المشروع المقترح عمان 

 شروعمنتجات الم روايات ،قواميس ، موسوعات،كتب 

 األيدي العاملة ٣ قوى عاملة

 ياالستثمار الكل ٣٢٦٣٨ دينار

 معدل العائد الداخلي ٣٢,٢ %

 صافي القيمة الحالية ١٩٧٣٦ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ١,٨ 

 فترة االسترداد ٤ سنوات

 

 

 

 

مكتبة متخصصة للغة الفرنسيةمشروع  



 
 

١ 

  

 
 
  وصف المشروع١. ٢
 

 وعليه اصبح تعلم هذة     ، في العالم بعد اللغة األنجليزية        رسميا  معتمدة تعتبر اللغة الفرنسية ثانى اهم لغة     

 .اللغة ضروريا للتواصل مع بعض دول العالم 

 العربية و اللغة األنجليزية و يعتبر تعليمهما في المـدارس           اللغة ي ه في األردن  اللغات المعتمدة رسميا  

 ة الكبرى تعلم طلبتها في المرحلة األساسـي        المدارس الخاصة  كانت سابقا بعض   .الزاميالجميع المراحل   

 و من الجدير بالذكر ان      ، اللغة   هرس هذ معظم المدارس الخاصة تد    أصبحت فقدن   اما اآل  ،الفرنسيةاللغة  

 و ذلـك كونهـا      ،وزارة التربية و التعليم تهتم حاليا بتدريس هذة اللغة في  بعض المدارس الحكوميـة              

نشـر  دعم   الفرنسية لناحية    الجهات الرسمية هناك اهتمام من    و،  مبحت لغة رسميه على مستوى العال     اص

 الناطقة باللغة الفرنسية والتي تبث منـذ        FM إذاعة عمان     أن يذكر ايضا . الثقافة الفرنسية في المملكة     

يعتبـر  مما  ونشرة األخبار باللغة الفرنسية على التلفزيون األردني ، عدة سنوات عدة ساعات في اليوم،   

  . ى وجود جمهور مستمع واسع ناطق باللغة الفرنسيةعلمؤشراً 

 ،الروايـات  ،ميزة هذا المشروع تتمثل بإنشاء مكتبة متخصصة باللغة الفرنسية و ستقوم ببيع الكتـب              

 بحيث يتمكن الدارسين و الباحثين في اللغة الفرنسية مـن           ،   و المطبوعات    ، القواميس   ،الموسوعات  

غة الفرنسية و يتـابعون     كان واحد و كذلك الحال بالنسبة للمهتمين بالل       الحصول على ما يحتاجونه في م     

يقترح ان  و  واحدة،  ول من نوعة كونه متخصصا بلغة اجنبية        األهذا و يعتبر المشروع هو       .ماهو جديد 

 وافالم فيديو فرنسية وبرمجيات والعاب      CD االسطوانات الموسيقية الفرنسية     ببيعيقوم المشروع الحقا    

 .فرنسيةكمبيوتر 
 

   مبررات وأهداف المشروع٢. ٢

 
لتعليم عن طريق انشاء مكتبه متخصصـة للغـة          ا  خدمات يهدف هذا المشروع إلى االستثمار في مجال      

  ، وذلك إسهاما في سد حاجة القطاعات المستفيدة والمستخدمة  لهـذة اللغـة  داخـل األردن                 الفرنسية  

ريع في ظروف استثمارية وتوفر السوق المحلي و كذلك         وذلك نظرا لتوفر متطلبات إقامة مثل هذه المشا       

 .سهولة الحصول على المنتوجات من المصدر مباشرة أي فرنسا او لبنان 

المقدمة. ٢



 
 

٢ 

 

 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
 

 يفضل أن يكون المشروع     االغربية، كم  في منطقة عمان     التجاريةالمراكز  إحدىيمكن إقامة المشروع في     

لرئيسية وضمن المجمعات التي توفر الخـدمات الضـرورية مـن مـاء             قريب من خطوط المواصالت ا    

 .وكهرباء وخالفه

 

 

 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها / منتجات  ١٠٣
 

للغـة  ا و المطبوعـات وجميعهـا ب      الروايـات، الموسـوعات،    القواميس، الكتب،سيقوم المشروع ببيع    

 .واحدول على كل ما يلزمهم من مكان  بحيث يتمكن المهتمين و المتحدثين و الدارسين الحصالفرنسية،
 

 الطاقة المقترحة الحصة السوقية و٢٠٣
 

من خالل تحليل البيانات المجمعة عن طبيعة السوق المستهدف فقد تبين ان طبيعة المستفيدين من هـذا                 

 ،المشروع هم من طلبة المدارس و الجامعات الذين يدرسون اللغة الفرنسية في منـاهجهم التعليميـة                 

الذين يتابعون المطبوعات    و الناطقين باللغة الفرنسية و ليسوا بالضرورة أن يكونوا فرنسيين            ،ثين  الباح

علماً بأنه يمكن الحصول على الكتب و الموسوعات و الروايـات مـن             .و النشرات الفرنسية باستمرار     

ة هناك و يقـوم     ي يقوم باستيرادها مباشرة من فرنسا من دور النشر المتخصص         تمركز الكتب األردني ال   

ي تقوم بدورها ببيعها    تبتوريد جميع الكتب الفرنسية التعليمية بمختلف مستوياتها للمدارس الخاصة و ال          

 يتركز و من الجدير بالذكر أن مركز الكتب األردني متخصص بعدة لغات وليس الفرنسية فقط و                 .للطلبة

 امـا المـدارس الحكوميـة       .واسعاق  اهتمامه على المنهج التعليمي للغة كونها أصبحت تدرس على نط         

 علـى   د من فرنسا مباشرة و يتم توزيعـه       مفتقوم وزارة التربية و التعلية بالحصول على المنهاج المعت        

وتباع بعض المطبوعات والمجالت الفرنسية في المراكز التجارية الكبرى مثل السيفوي ، وبالزا             . الطلبه

عربي وبـالعكس وكـذلك     /تخصصة بالقواميس فرنسي    كذلك توجد وكالة توزيع أخرى لكنها م      . ستور  

و يمكن للمهتمين . إنجليزي وبالعكس وهي مؤسسة بترا و تقوم باستيراد القواميس من لبنان     / فرنسي  

استعارة الكتب الفرنسية و موسوعاتها و كل ما يلزم من المركز الثقافى الفرنسي و حسب المعلومـات                 

 السوقدراسة. ٣



 
 

٣ 

 قبل التمكن من استخدام المكتبة و المجال مفتوح للجميع للتسـجيل            الواردة منه يتم التسجيل في المركز     

 . شخص٥٠٠ حوالى ١٠/١٢/٢٠٠٣علما بان عدد المسجلين لغاية 

 

 :ومن خالل البيانات المجمعة حول حجم السوق المستفيد من هذه الخدمات فلقد تبين ما يلي 

 

 لبيانا فرد/ العدد 

 عدد الجالية الفرنسية في األردن ٨٥٠

٦٧ 
عدد المدارس الحكومية التـي تقـوم       

 بتدريس اللغة الفرنسية 

١٠٥ 
عدد المدارس الخاصـة التـي تقـوم        

 بتدريس اللغة الفرنسية 

٩٠٠٠ 
عدد الطلبة الدارسين للغة الفرنسـية      

 في المدارس الحكومية 

٢٥٠٠٠ 
عدد الطلبة الدارسين للغة الفرنسـية      

 في المدارس الخاصة  

 . وزارة التربية والتعليم ،رنسية السفارة الف: المصدر

 .١٠/١٢/٢٠٠٣األعداد أعاله لغاية  

 فرد من الطلبة و الجالية الفرنسية علما      ٣٥٠٠٠من الجدول اعاله نجد ان حجم الفئة المستهدفة حوالى          

 ٥٠٠٠ان هناك طلبة الجامعات و المهتمين و الباحثين في مجال اللغة و يمكن تقدير عـددهم بحـوالى                   

 . فرد٤٠٠٠٠ يلك يتوقع ان يكون حجم الفئة المستهدفة حوالفرد و بذ

 لها رموز تصنيف متعددة في دائرة        الموسوعات و القواميس   المطبوعات، الكتب،ومن الجدير بالذكر أن     

 يشمل عدد من لغات العالم و       بغض النظر عن اللغة إذ    الصادرات  الجمارك العامة و حجم المستوردات و       

  :االستيراد و حجم الصادرات و فيما يلي رموز البنود

 

 

 

 

 



 
 

٤ 

م ر ل  السنة وصف التصنيف زا
/ حجم المستوردات 

 دينار

حجم المستوردات 

 كغم / 

/ حجم الصادرات 

 دينار 

حجم الصادرات 

 كغم /

كتب ومطبوعات من أوراق  ٤٩٠١

 منفردة

٨١١٩٣٨٢ ١٠٧٢٦٣٤٥ ١٧٠٥٨٣٣ ٥٣٣٦٠٩٧ ١٩٩٨ 

 

  ٥٧٥٤١٦٧ ٨٣٥٤٧٣٤ ١٦٧٧٦٢٦ ٤٧١٧٩٩٣ ١٩٩٩ 

  ٥٢٢٠٠٢٢ ٨١٦٤٨٦٣ ٢١٥٤٢٨٨ ٦٣٠٨٩٥٦ ٢٠٠٠ 

  ٥٧١٣١٦٨ ٨٣١٨٦٦٨ ٢٤٠٧٦٦٩ ٨٥٦٩٨٦٨ ٢٠٠١ 

  ١٨٥٣١٥٤ ٢٧١٧٢٥٣ ٢٦٩٥٧٤٣ ١٠٥١٠٩٩٠ ٢٠٠٢ 

صحف  ومجـالت ونشرات  ٤٩٠٢

 طبوعةمدوريه 

٤٣٣١٢ ٥٤٦٤٤ ٦٢٧٨٣ ١٢٣٤٥٥ ١٩٩٨ 

  ٢٦٠٨ ٣٩٣٩ ٢٢٨٩٧٢ ٤٥٦٠٣٣ ١٩٩٩ 

  ٠ ٠ ٧٨١٠٦ ٧٩٣٩٦ ٢٠٠٠ 

  ١٩٦٤٨ ٦٧٨٩٣ ٩١٨٥٦ ١١٠٩٧١ ٢٠٠١ 

  ٢٣٧٤١ ٦٨٥٧٠ ٧٠٠٢٧ ٨٨٥٩٤ ٢٠٠٢ 

كتب ومطبوعات من أوراق  ٤٩٠١١٠٠٠٠

 منفردة  ومطوية

٠ ٠ ١٦٣٥٢٣٧ ٤٩٠١٧٩٢ ١٩٩٨ 

  ٠ ٠ ١٢١٤٠١٤ ٢٩٠٦٠١٧ ١٩٩٩ 

  ٠ ٠ ١١٢٦٤٠ ٤٨٥٥٥٩ ٢٠٠٠ 

  ٠ ٠ ٨١١٤٩٢ ٢٨٢٧٨٦٨ ٢٠٠١ 

  ٠ ٠ ٦٤٢٩٦١ ٣٢٩٠٣٦٠ ٢٠٠٢ 

 وموسوعات  قواميس ٤٩٠١٩١٠٠٠

 وأجزاء متسلسلة منها 

٠ ٠ ١٣٠ ٩٦٠ ١٩٩٨ 

  ٠ ٠ ٦٢١٤ ٤٩٨٦٥ ١٩٩٩ 

  ٠ ٠ ٦٧٥ ٧٣٦٩ ٢٠٠٠ 

  ٢٠٠١ ------ ------ ------ ------ 

  ٠ ٠ ٩٧٠٩٥ ١١٧٩٥٩ ٢٠٠٢ 

كتب  ومطبوعات مماثلة عدا      ٤٩٠١٩٩٠٠٠

 ما ذكر

٨١١٩٣٨٢ ١٠٧٢٦٣٤٥ ٧٠٤٦٦ ٤٣٣٣٤٥ ١٩٩٨ 

  ٥٧٥٤١٦٧ ٨٣٥٤٧٣٤ ٤٥٧٣٩٨ ١٧٦٢١١١ ١٩٩٩ 

  ٥٢٢٠٠٢٢ ٨١٦٤٨٦٣ ٢٠٤٠٩٧٣ ٥٨١٦٠٢٨ ٢٠٠٠ 

  ٥٧١٣١٦٨ ٨٣١٨٦٦٨ ١٥٩٦١٧٧ ٥٧٤٢٠٠٠ ٢٠٠١ 

  ١٨٥٣١٥٤ ٢٧١٧٢٥٣ ١٩٥٥٦٨٧ ٧١٠٢٦٧١ ٢٠٠٢ 

 .دائرة الجمارك و دائرة اإلحصاءات العامة : المصدر

 



 
 

٥ 

وعات و القـواميس و     من الجدير بالذكر أنه يصعب تحديد قيمة و حجم المستوردات من الكتب و الموس             

مجموعة من اللغات بشكل عام  و من جهـة  بالمطبوعات الفرنسية بالتحديد كون هذه المعلومات متعلقة      

 لـذلك   ،أخرى نجد إن حجم المستوردات يتزايد داللة على زيادة حجم الفئة المستهدفة المهتمه باللغـات              

 .  فرصة المشروع لزيادة حصته السوقية جيده جداًفإن 
 

 والتسويق المنافسة ٣٠٣

 

 تمكن المشـروع مـن اسـتيراد        ه اذا نأنشير إلى    و   يتوقع أن يغطي المشروع حاجة الفئة المستهدفة      

الفيصل في حصوله على حصـة معقولـة مـن السـوق تتناسـب               ن بأسعار مناسبة سيكو   المطلوب و 

 .والتوقعات الواردة في هذه الدراسة

ستحوذ علـى   يروع المكتبه المتخصصة بها س    و نظرا ألهمية اللغة الفرنسية يتوقع ان مش       

. حـد  كونهم سيجدوا ما يلزمهم في مكان وا       اهتمام الفئة المستهدفة من الطلبه و المهتمين      

ستقوم المكتبة بتركيز جزء هام من نشاطها على البيع بالجملة أي الترويج وتوزيع الكتـب       

كتبات اخرى مباشرة عبـر      لدى المدارس والجامعات وم     و ذلك  الدراسية الفرنسية المعتمدة  

 . لتأمين افضل تغطية جغرافية ممكنةةموزع مع شاحنة صغير
 

 

  المتوقعةاإليرادات و  البيع أسعار٤٠٣

 
 دينار  ١٠ وجد ان معدل سعر البيع للكتب المدرسية         ي على األسعار السائدة في السوق المحل      عبعد اإلطال 

 دينار اما القـواميس فمعـدل سـعرها         ٢٠ينار الى    د ٥للكتاب الواحد اما الروايات فيتراوح سعرها من        

 . دنانير١٠الى ٤ دينار اما المطبوعات فاسعارها من ١٥حوالى 

االخرى مبيعات  % ٥٠ ـمن مبيعات المكتبة ستكون مبيعات جملة وتعاقدات وال       % ٥٠تم االفتراض ان    

ة للسنوات الخمـس القادمـة      يبين الجدول التالي اإليرادات المتوقع     ليهمباشرة تتم من موقع المكتبة وع     

وعلى   سنوياً% ٥بواقع  اإليرادات   وزيادة كميات     دينار   ٢٠٠ ي الدخل اليومى للمشروع حوال    باعتبار ان 

 : يوم عمل٣٠٠اعتبار السنة 

 



 
 

٦ 

السنة دينار/ اإليرادات السنوية 
 األولى ٦٠٠٠٠

 الثانية ٦٣٠٠٠

 الثالثة ٦٦١٥٠

 الرابعة ٦٩٤٦٠

 الخامسة ٧٢٩٣٠
 

 

 
 

 المشروع  موقع ١٠٤

 
 في منطقة عمان الغربية مثل مكـة       ة الكبرى المنتشر  ةيقترح إقامة المشروع في  احد المجمعات التجاري       

 .الضرورية على ان تتوفر جميع الخدمات ،تاون ي، الس السيفوىمول، عبدون مول،

 

 : البناء٢٠٤
 

محالت تجارية سيتم   / ة عن مخازن     مترا مربعا عبار   ١٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية بحوالي       

تم افتراض إن   . وفقاً لألسعار السائدة      ديناراً ٧٢٠٠استئجارها ويتوقع أن تصل أجرتها السنوية حوالي        

البناء سيحتاج بعض التعديالت بما يتناسب واالستخدام من إقامة سـدة مناسـبة وبعـض التمديـدات                 

 .   دينار٢٥٠٠بلغ  والميكانيكية قدرت إجمالي تكلفتها بمهالكهربائي

 

 :المعدات والتجهيزات ٣٠٤

 
تقـدر تكلفـة التجهيـزات       و   ،تتمثل المعدات و التجهيزات بكل ما يلزم لتشغيل المكتبة على اكمل وجه             

  :يوالمعدات األساسية مع التركيب والتشغيل كما يل

 

 

 الدراسة الفنية.٤



 
 

٧ 

 

العدد دينار/التكلفة .)أ.د(تكلفة الوحدة   الوصف
 .بعة ملونه مع طاكمبيوتر ٧٥٠ ١ ٧٥٠

 جهاز فاكس ١٥٠    ١ ١٥٠

 جهاز هاتف ٢٠٠ ١ ٢٠٠

 جهاز تكييف ٧٥٠ ٢ ١٥٠٠

 " كاش " ماكنة نقود  ٥٠٠ ١ ٥٠٠

 .تجهيزات مكتبية متعددة  ٣٠٠ ١ ٣٠٠

 ارمة ٢٠٠٠ ١ ٢٠٠٠

 )دينار(  المجموع ٥٤٠٠

 

  السيارة٤٠٤

 
 .وذلك ألغراض التوزيع و التسويق  ،  دينار٨٠٠٠يلزم المشروع سيارة نقل تقدر كلفتها بمبلغ 

 

 األثاث ٥٠٤

 

 خشبي من النـوع الجيـد      واثاث   ،ديكورات مناسبة مع انارة   يحتاج المشروع الى    

 . دينار ٦٠٠٠ ي تكلفتها بحوالتو قدر) مكتب،كراسي ، رفوف ،اتكاونتر(

 

 

 

 

 

 



 
 

٨ 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٦. ٤
 

دينار/ الراتب الشهري دينار/اإلجمالي  الوظيفة العدد
 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣٦٠٠

 فنيين / عمال  ١ ١٥٠ ١٨٠٠

 موزع  ١ ١٥٠ ١٨٠٠

 )دينار(  السنوي المجموع ٧٢٠٠

 
 
 

 البضاعة الجاهزة/  األولية المواد ٧٠٤
 و المطبوعات  سيتم الحصول عليها       ، الروايات   ،القواميس  ، الموسوعات   ،تتمثل المواد األولية بالكتب     

علما ان نسبة الجمـارك علـى المـواد         .او من لبنان    /النشر المتخصصة من فرنسا مباشرة و     من دور   

 الروايـات   إلـى  إلضـافة ا ب ، سيتم التركيز على المناهج المدرسية للمـدارس الخاصـة           ، %٣٠اعاله

 .  و حسب الطلب القواميسو
 

 . من أسعار البيع % ٥٠المشروع حوالي  تشكل المواد األولية لهذا
 

 :الضرورية خدماتال ٨٠٤
 

 البند دينار/ الكلفة السنوية 

 الماء ٣٠٠
الكهرباء ١٢٠٠

الوقود ٦٠٠

 المجموع ٢١٠٠

 

 



 
 

٩ 

 : للسنة األولى التشغيلتكلفة  ٩٠٤
  دينار٣٠٠٠٠     بضاعة جاهزة/  مواد اولية-

  دينار٧٢٠٠         رواتب واجور-

 دينار١٢٠٠         التسويق مصاريف -

  دينار٧٢٠٠                 ايجارات-

 دينار٢١٠٠                الخدمات الضرورية  -

 دينار٤٣٦٠         مصاريف تشغيلية اخرى-

 دينار٥٢٠٦٠           المجموع

 

 :الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع ١٠. ٤
 

 اء تعـديالت البنـاء     بالتسجيل والتـرخيص واجـر     اء للتنفيذ بد  ثالث اشهر   يحتاج المشروع الى فترة     

 .  متوفرة بالسوق المحليالمستلزمات للموقععلما ان واستيراد المطبوعات 

 
 
 

 
 

  كلفة الموجودات الثابتة١٠٥
 

 البند دينار/التكاليف
 تعديالت البناء ٢٥٠٠
المعدات والتجهيزات ٥٤٠٠

 السيارة ٨٠٠٠

 ديكور واثاث ٦٠٠٠

تأمينات المستردة ٢٠٠

  المجموع ٢٢١٠٠
 

 
 

 الدراسة المالية.٥



 
 

١٠ 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٢٠٥
 

واجـراء  تشتمل مصاريف التأسيس على رسوم التسجيل والتراخيص الالزمة وإيصال الخدمات للموقع            

قدر إجمالي هذا البند بمبلغ     . ومصاريف متفرقة أخرى   حفل اإلفتتاح االتصاالت مع الموردين ومصاريف     

 . دينار١٢٠٠
 

 مال العامل رأس ال٣٠٥
 

البضـاعة  / ثالث اشهر للمواد االوليـة       الدورة اإلنتاجية     مدة تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 يكون راس المال العامـل للمشـروع        للمتاجرة وشهر واحد لبقية التكاليف التشغيلية والمصاريف وبذلك       

 . دينار٩٣٣٨
 

  ملخص تكاليف المشروع٤٠٥

البند ار دين/ الكلفة 
 كلفة الموجودات الثابتة ٢٢١٠٠

 مصاريف التأسيس ١٢٠٠

 رأس المال العامل ٩٣٣٨

 )دينار(  المجموع ٣٢٦٣٨

  وسائل التمويل٥٠٥  
 

البند دينار/ القيمة 
 مساهمة صاحب المشروع ١٧٦٣٨

 قرض الموجودات الثابتة ١٥٠٠٠

 )دينار(  المجموع ٣٢٦٣٨
 

 

 



 
 

١١ 

 

 المالية األسس والفرضيات ٦٠٥

 
 ١٥٠٠٠ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض قيمتـه               

يسدد القرض على خمس سنوات بأقسـاط       . دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة       

شغيلية األولى وبذلك   يبدأ التسديد عند نهاية السنة الت     %. ١٠سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي       

 .في حين يتم تغطية باقي التكاليف من مصادر اصحاب المشروع. تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمتداد العمـر التشـغيلي واسـتمرار                 

 -:اليةالمشروع لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات الت

 

 ومشتريات المشروع بما في ذلـك المـواد الخـام           %٩٥ المشروع نقدية بنسبة     تم إفتراض أن مبيعات   

 .ومدخالت اإلنتاج ستكون نقدية

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

 .من األرباح الصافية % ٢٥أحتسبت ضريبة الدخل بنسبة 

 %.١٢عدل خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحالية بم

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن المشـروع يحقـق               

علـى الوفـاء     تشير التدفقات النقدية ان المشـروع قـادر       كذلك  . للسنوات الخمسة القادمة  ربحاً صافياً   

مرفق كذلك بهـذه الدراسـة حسـاب         .المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات    وأن  بالتزاماته المالية   

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةاألرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزاني

 

 

 

 



 
 

١٢ 

       دينار في السـنة األولـى للتشـغيل        ٢٥٩٦يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          −

 .  دينار في السنة الخامسة٥٨٩٨ و

تبلـغ قيمـة    .  موظفين وعمال احدهم صـاحب المشـروع         لثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      −

 دينـار فـي   ٨٧٥٢ دينار في السنة األولى ترتفع الى ٧٢٠٠الرواتب واألجور التي ستدفع لهم  

 .السنة الخامسة

فـي السـنة    % ٢٣,٩في السنة األولـى و       % ٨,٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين              −

  %.٢٣,٩و  % ١٤ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . سة للتشغيل التجاريالخام

 .  دينار١٩٧٣٦  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  −

  . %٣٢,٢يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  −

 ١,٨تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  −

 . سنوات٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  −

 او تخفيض اسـعار البيـع        %٢٠و% ١٠في حالة زيادة تكاليف المشروع بنسب تتراوح بين          −

 يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم على              %٥بنسبة  

 او تخفيض   %١٠اال ان المشروع يعتبر حساسا لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة          . جدوى المشروع 

 . وال بد من مراعاة ذلك% ١٠عر البيع بنسبة س

 

 
 
 

 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

  التقديريةةالميزاني) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤

  مالحق الدراسة٨. ٥



الموقع المقترح
عمان

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

60,00063,00066,15069,45872,930المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

30,00031,50033,07534,72936,465تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
3,6003,7803,9694,1674,376تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
4,7404,9775,2265,4875,761تكاليف المصنع التشغيلية

38,34040,25742,27044,38346,603مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
21,66022,74323,88025,07426,328الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,6003,7803,9694,1674,376رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2601,3231,3891,459مصاريف البيع والتسويق
300315331347365قرطاسية
7,2007,2007,2007,2007,200إيجارات

00000أيجار أرض
1,4201,4911,5661,6441,726مصاريف أخرى

13,72014,04614,38814,74815,125مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,7392,7392,7392,7392,739اإلستهالك لإلصول الثابتة

240240240240240إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

16,69917,02517,36717,72718,104مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
4,9615,7186,5137,3478,224الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,5001,254984687360الفائدة على القرض
3,4614,4645,5296,6617,864الربح قبل الضريبة

8651,1161,3821,6651,966الضريبة على األرباح
2,5963,3484,1474,9965,898األرباح الصافية

%69%71%73%75%77نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
50,41350,63550,83551,00751,146نقطة التعادل (بالدينار)

%70%73%77%80%84نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,50025.00100أألبنية
025.000منشآت أخرى
5,40010.00540معدات وأجهزة

6,0006.67900األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
2,739المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

1,2005240المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
9,3389,3380رأس المال العامل المطلوب

32,63817,63815,000إجمالي تكلفة المشروع
%46%54%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
مكتبة متخصصة للغة الفرنسية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
60,00063,00066,15069,45872,930المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
57,00059,85062,84365,98569,284المبيعات النقدية

3,0003,1503,3083,473تحصيالت ذمم مدينة
17,638حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,8382261,4682,6993,907الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
32,63858,83863,07667,46071,99176,664مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
22,100مجموع اإلستثمارات

7,50038,34040,25742,27044,38346,603التكاليف التشغيلية المباشرة
13,72014,04614,38814,74815,125إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,5001,254984687360الفائدة

1,200المصاريف التأسيسية  والخلو
8651,1161,3821,6651,966الضريبة

30,80054,42556,67359,02461,48364,053إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,8384,4136,4028,43610,50812,610صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

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

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

1,8381,9563,7005,4637,2379,013رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
01,7312,2322,7643,3303,932توزيعات األرباح

1,8382261,4682,6993,9075,081صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
مكتبة متخصصة للغة الفرنسية



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,8382261,4682,6993,9075,081النقد

3,0003,1503,3083,4733,647المدينون
7,5007,5007,5007,5007,5007,500المخزون

9,33810,72612,11813,50614,88016,228إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,500المباني

5,400األجهزة والمعدات
6,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
22,10022,10022,10022,10022,10022,100إجمالي األصول الثابتة
2,7395,4788,21710,95613,695اإلستهالك التراآمي

22,10019,36116,62213,88311,1448,405القيمة الدفترية لألصول الثابتة
1,2009607204802400القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
32,63831,04729,46027,86926,26424,633مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

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

245727032973327035970مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

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

حقوق الملكية
17,63817,63817,63817,63817,63817,638رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

8651,9813,3635,029األرباج المجمعة
8651,1161,3821,6651,966الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

17,63818,50419,62021,00222,66724,633مجموع حقوق الملكية
32,63831,04729,46027,86926,26424,633مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %23.9%19.0%14.9%11.4%8.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%23.9%22.0%19.7%17.1%14.0معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.04.14.14.1NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.70.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
مكتبة متخصصة للغة الفرنسية



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%32,6385تكاليف المشروع

%17,6385مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%15,00012القروض

%50%46.0القرض الى التكاليف %

%25%54.0مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

2,5963,3484,1474,9965,898صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%10.8%9.6%8.4%7.1%5.8الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%23.9%19.0%14.9%11.4%8.4معدل العائد على اإلستثمار %

%23.9%22.0%19.7%17.1%14.0معدل العائد على حقوق الملكية %

4.04.14.14.1NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.70.50.30.20.0الديون

50,41350,63550,83551,00751,146نقطة 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 20,468-366-4,193-19,73617,13314,5307,771صافي القيمة الحالية

IRR 10.6-%11.6%7.4%20.2%24.7%28.1%32.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.81.61.51.30.81.00.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,197
8.3%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

50,807

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

15.5%

19.4%
3.3

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

مكتبة متخصصة للغة الفرنسية



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR32.2%معدل العائد الداخلي
NPV19,736صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR28.1%معدل العائد الداخلي
NPV17,133صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR24.7%معدل العائد الداخلي
NPV14,530صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR20.2%معدل العائد الداخلي
NPV7,771صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR7.4%معدل العائد الداخلي
NPV-4,193صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR11.6%معدل العائد الداخلي
NPV-366صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-10.6%معدل العائد الداخلي
NPV-20,468صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,8000-30,800

1-3,1627,94011,102

2-4,8138,69713,510

31969,4929,296

420610,32610,120
521629,83329,617

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

033,8800-33,880

1-3,1627,94011,102

2-4,8138,69713,510

31969,4929,296

420610,32610,120
521630,67430,457

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

036,9600-36,960

1-3,1627,94011,102

2-4,8138,69713,510

31969,4929,296

420610,32610,120
521631,51431,298



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,8000-30,800

1-3,1624,9408,102

2-4,8135,54710,360

31966,1845,988

42066,8546,647
521625,93325,716

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

030,8000-30,800

1-3,1621,9405,102

2-4,8132,3977,210

31962,8772,681

42063,3813,175
521622,03221,816

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

031,5500-31,550

1-3,4782,7346,212

2-5,2943,2678,561

32163,8263,610

42274,4134,187
523824,17523,937

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

032,3000-32,300

1-3,794-2,4721,322

2-5,776-2,1643,612

3236-1,840-2,075

4247-1,500-1,747
526018,51618,257


