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 مشروع إنتاج دفاتر المحاضرات الجامعية
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  وصف المشروع١. ٢

  

يهدف هذا المشروع  الى إنتاج دفاتر المحاضرات الجامعية المتداولة في السوق والمقسمة لعدة مواد، 

جمع بأسالك أو باللصق بغالف من الورق العادي أو المشمع وتحتوي على إعداد مختلفة من الورق الم

 .  وكذلك الدفاتر الجامعية لمادة واحدة كمنتج ثانويأو بغالف بالستيكي،

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

نظرا لكميات وقيم االستيراد لألنواع غير المنتجة محليا من دفاتر المحاضرات الجامعية خالل السنوات 

، فقد ارتأينا أن مثل هذا المشروع سيعمل على تخفيض القيمة االستيرادية السنوية، وإننا قةبالستة السا

نعتقد أن مثل هذا المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته محليا وخارجيا، وبالتالي فان هذا 

 .المشروع سيكون فرصة استثمارية وسيساهم في تشغيل األيدي العاملة

صادية هذا المشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية لمتطلبات ولالطالع على جدوى اقت

 .تأسيسه وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 

الحتياج المشروع الى أفضلية تواجده بالقرب من تجمعات طلبة الجامعات، يقترح أن يقام في أحدى 

 .العاصمة أو اربد:  الكبيرتينالمحافظتين

 

 

 

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٣

 

 منتجات المشروع ١٠٣
 

) ٦(دفاتر المحاضرات الجامعية المتداولة في السوق حاليا هي بأصناف مجزأة لمادتين أو أكثر، وحتى 

مواد، بغالف من الورق المقوى المشمع المطبوع والمصور أو البالستيكي المطبوع وبأحجام مختلفة من 

سالك، وكذلك يتواجد دفاتر محاضرات لمادة واحدة تحتوي على إعداد مختلفة من الورق المجمع بأ

الورق المجمع بأسالك وبغالف من الورق المقوى المطبوع والمصور وأوزان هذه الدفاتر المتداولة في 

 :السوق هي كما يلي 

 ).A٤مقاس الورق فيه ( غم ١ ٢٠٠بوزن )  مواد٦(دفتر مجزأ  •

 ).A٤مقاس الورق فيه ( غم ١ ٠٠٠زن بو)  مواد٥(دفتر مجزأ  •

 ).سم)٢٤ * ١٦,٥(مقاس الورق فيه ( غم ٥٠٠بوزن )  مواد٤(دفتر مجزأ  •

 ).سم)٢٤ * ١٦,٥(مقاس الورق فيه ( غم ٣٠٠بوزن )  مواد٣(دفتر مجزأ  •

 ).سم)٢٤ * ١٦,٥(مقاس الورق فيه ( غم ١٠٠بوزن )  مواد٢(دفتر مجزأ  •

غم ومقاس الورق فيه        )١٥٠-٧٥(بين دفتر لمادة واحدة بأوزان تتراوح ما  •

 .سم)٢٤ * ١٦,٥(

بناء على أعاله، يقترح أن يعمل المشروع على إنتاج الدفاتر المجزأة لمادتين أو أكثر حسب 

لذا %) ٥(األوزان ومقاسات الورق المبينة أعاله، بما أن نسبة تداول الدفتر لمادة واحدة ال تتعدى 

 .نف ثانويا حسب متطلبات السوقيقترح أن يكون إنتاج هذا الص

 

  الطلب الحالي ٢٠٣

تغطي احتياجات السوق المحلي من المنتجات موضوع البحث عن طريق االستيراد  -

واإلنتاج المحلي، إذ هناك بعض المطابع المحلية المنتجة للدفاتر المدرسية تنتج مثل 

يات غرفة هذه الدفاتر، حيث معظمها يتواجد في محافظة العاصمة، فحسب إحصائ

طن سنويا معظمه ) ٨٠(صناعة عمان، فان مجموع ما تنتجه هذه المطابع حوالي 

من األحجام الصغيرة لمادة واحدة أو مادتين وبغالف من الورق المقوى الخفيف 

 .المصور والمطبوع، أما معظم المستورد ال يوجد له مثيل في اإلنتاج المحلي

 

 

 

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٤

 
لجمركية وحسب توضيحات العاملين في دائرة الجمارك، تأتي منتجات المشروع حسب التعرفة ا -

والذي ينص على سجالت ودفاتر وأصناف مماثلة أخرى عدا ما ) ٤٨٢٠٩٠٩٠(تحت البند رقم 

 ).دفاتر محاضرات جامعية(من ورق مقوى ) ٤٨٢٠(ذكر في البنود الفرعية للبند 
 

سنوي لكميات االستيراد لألصناف أدناه، فان صافي المعدل ال) ١(بناء على ما يبينه الجدول رقم  -

طن، وان المعدل السنوي لصادرات المملكة من األصناف ) ٩٢(المبينة في البنود أعاله هو 

والذي ) ٢٠٠٠(طن، باستثناء ما صدر في عام ) ٦٠(المشار إليها في البنود أعاله حوالي 

 عابرة لم يصدر طن، حيث يعتقد أنها كانت صفقة) ٢ ١٧٣(بلغت فيه كمية الصادرات حوالي 

 .بعدها خالل السنتين التاليتين

 

 .طن سنويا) ٧٢(بناء على أعاله فان الطلب الحالي على منتجات المشروع يقدر بحوالي  -

 

 )١(جدول رقم 

 كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من دفاتر المحاضرات الجامعية 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
 السنة الصادرات صافي المستورد المعاد تصديره المستوردات

الكمية 

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

الكمية  )د(القيمة 

 )طن(

القيمة 

 )د(
٤١٥٠٠ ٣٦,٨ ١٦٦٥٧٠ ٧٥,٤ ١٩٠٠٠ ١١ ١٨٥٥٧٠ ٨٦,٤ ١٩٩٧ 

٢٥٩٦٠ ٥,٤ ١٠٩٢٢٠ ٦١,٨ ٤٤١٠٠ ١٥ ١٥٣٣٢٠ ٧٦,٨ ١٩٩٨ 

٧٨٦١٠٠ ١٣١,٧ ١١٨١٥٠ ٩٣ ٨١٤٠ ٤ ١٢٦٢٩٠ ٩٧ ١٩٩٩ 

٢١٧٣ ١٠٧٥٧٠ ٦٧,٢ ٢٣١٣٠ ٣٥ ١٣٠٧٠٠ ١١١,٢ ٢٠٠٠,

٣ 

٣٨٥٢٧٠ 

 ــ ــ ٥٨٠١٠ ٦٦,٧ ٣٦٣٣٠ ٦ ٩٤٣٤٠ ٧٢,٧ ٢٠٠١

 ــ ــ ١١٤٣٥٠ ١٠٧,٥ ــ ــ ١١٤٣٥٠ ١٠٧,٥ ٢٠٠٢

 

 

 

 



 
 

 ٥

  الطلب المتوقع ٣٠٣

 والتي هي نسبة ،%٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على الدفاتر موضوع البحث، بواقع 

مقاربة لمعدالت النمو السكاني في المملكة، فان الجدول التالي يبين الطلب المتوقع على منتجات 

 :المشروع للسنوات الخمس القادمة

 

 طن/الكمية السنة

 ٧٦,٤ االولى

 ٧٨,٧ الثانية

 ٨١ الثالثة

 ٨٣,٥ الرابعة

 ٨٦ الخامسة

 

، وخاصة أن اإلنتاج  المشروع صعوبة في تصريف منتجاتهبناء على أعاله، فانه يتوقع أال يواجه

المحلي ينحصر بأنواع محددة من هذه الدفاتر، حيث أن األنواع األخرى تغطى من قبل المستوردات، 

وبالتالي  فان على المشروع العمل على طرح أصناف مثيلة للمستورد وبأسعار منافسة تتيح لتاجر 

  .للقدرة الشرائية لطالب الجامعة مهما كانت طبقته االجتماعيةالتجزئة هامش ربح تشجيعي ومالئم 

 

 الطاقة اإلنتاجية المقترحة ٤٠٣

بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على دفاتر المحاضرات الجامعية للسنوات الخمس القادمة 

نوات الستة السابقة، فانه المشار إليه أعاله، والى المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة خالل الس

طن سنويا وذلك بأخذ بعين االعتبار )٣٧(يقترح أن تكون الطاقة اإلنتاجية المتاحة للمشروع هي بحوالي 

طن سنويا، وبالتالي يقترح أن تكون الخطة اإلنتاجية ) ٧٩(أن معدل الكميات المستوردة هي بحوالي 

 :وع كما يليللمشروع على مدى الخمس سنوات األولى من عمر المشر

 

 من الطاقة اإلنتاجية المتاحة، %) ٦٠(في السنة األولى سيتم إنتاج ما نسبته  -
 
 
 
 
 



 
 

 ٦

 
 .على الطاقة اإلنتاجية للسنة السابقة لها%) ٥(في السنوات األربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته  -

 

دينار  )٤,٠٠٠(والي أما فيما يتعلق بأسعار البيع، فان متوسط سعر البيع لألصناف المستوردة هو بح

 دينار، أما أسعار المنتج )٥,٠٠٠ – ٣,٠٠٠(للطن، حيث تراوحت األسعار حسب النوع ما بين 

 تراوحت دينار للطن، حيث)٢,٦٠٠( فقد بلغ متوسط سعر البيع حوالي المحلي والذي أنواعه محددة،

) ٢٠٠(لي تباع بسعر دينار، وبالتالي فان الكمية الكبرى من اإلنتاج المح) ٥,٠٠٠-٢٠٠(ما بين 

دينار للطن، وهذا ما يعكس بان األصناف غير المنتجة محليا تغطى عن طريق االستيراد والتي هي 

وبأشكال مختلفة ومجزأة لمواد عديدة تشجع ) كبيرة ومتوسطة(عبارة عن كونها بأحجام مختلفة 

طرح مثل هذه األنواع المستهلك على اإلقبال على شرائها، وعليه، فان على المشروع العمل على 

توسط سعر البيع لمنتجاته وبسعر منافس لما هو مطروح حاليا في األسواق، أي انه يقترح أن يكون م

دينار للطن مع التركيز على إنتاج مثيل لألصناف المستوردة ذات الجودة العالية ) ٣,٥٠٠(بحوالي 

 . واألحجام المختلفة

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

، فان هناك العديد من المطابع المحلية المتواجد معظمها في محافظة العاصمة تعمل على إنتاج كما أسلفنا

دينار للطن، أما األصناف المستوردة فمعظمها ) ٢,٦٠٠( محددة وبمعدل سعر يبلغ حوالي أصناف

دينار للطن، وذلك حسب ) ٥,٠٠٠ – ٣,٠٠٠(محليا وبأسعار تراوحت ما بين أصناف غير منتجة 

هذا من ناحية أسعار الجملة، أما من . دينار للطن) ٤,٠٠٠( وميزاته، أي بمعدل يبلغ حوالي الصنف

 لمادتين أو أكثر والمتداولة في السوق المحلي ةحيث أسعار المفرق، فان متوسط أوزان الدفاتر المجزأ

 هو دينار، أي أن معدل سعر البيع بالمفرق )٢,٧٠٠(غم وبمعدل سعر حوالي ) ٦٢٠(هو بحوالي 

 .دينار للطن) ٤,٣٥٥(

لذا فان على المشروع تغطية االصناف غير المنتجة محليا والتي تستورد من الخارج وطرحها للسوق 

  .بأسعار منافسة وتشجيعية
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٧

 

  اإليرادات المتوقعة٦٠٣

لنحو  بناء على أعاله، يتوقع أن تكون اإليرادات خالل السنوات الخمس األولى من عمر المشروع على ا

 :التالي 

 اإليراد السنوي طن/الكمية السنة

 دينار

 ٧٧,٠٠٠ ٢٢ األولى

 ٨٠,٨٥٠ ٢٣,١ الثانية

 ٨٤,٨٩٣ ٢٤,٢٥٥ الثالثة

 ٨٩,١٣٧ ٢٥,٤٦٨ الرابعة

 ٩٣,٥٩٤ ٢٦,٧٤١ الخامسة

 

 

 

  األرض و البناء ١٠٤ 

جرة مثل هذا  أ، حيث تقدر٢م)٣٠٠(هنجر معدني بمساحة تقدر بحوالي / يقترح أن يستأجر مبنى  

ومن المتوقع أن يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما يتناسب . دينار) ٣,٥٠٠(المبنى بحوالي 

واالستخدام ، كتوفير صالة لإلنتاج منفصلة عن مستودعات المواد األولية والمنتجات الجاهزة، مع توفير 

 .  دينار) ١,٥٠٠(الت بحوالي  مكاتب وخدمات لإلدارة والعاملين، حيث تقدر كلفة هذه التعدي

 مراحل التصنيع  ٢٠٤

 :تمر العملية اإلنتاجية حسب المراحل التالية

 .يقص الورق حسب المقاس المعد للدفتر المنوي إنتاجه -

 . طباعة وتسطيرةيحول الورق المقصوص الى ماكين -

 .تاجهتوضع فواصل من الورق المقوى بين كل مجموعة من األوراق حسب الدفتر المنوي إن -

 .يقص الورق المقوى كغالف ويطبع مع الصور المختارة أو تقص الشرائح البالستيكية كغالف وتطبع -

 . الشك باألسالك المطليةة التخريم ومن ثم الى ماكينةتحول األوراق المجمعة مع أغلفتها الى ماكين -

م في صندوق  كغ٧حوالي كل ( توضع كل مجموعة من الدفاتر في كراتين حسب األعداد المقررة  -

 ).كرتوني

 ة الفنيةالدراس.٤



 
 

 ٨

 
 

  والمعداتت الماكينا٣٠٤

 

 دينار/التكلفة دينار/تكلفة الوحدة العدد ةالماكين

 ٧,٥٠٠ ٧,٥٠٠ ١ ة قص كهر بائيةماكين

 ٣١,٧٥٠ ٣١,٧٥٠ ١  طباعة بالتسطيرةماكين

 ٨,٥٠٠ ٨,٥٠٠ ١  طباعة بالحروفةينماك

 ١,٧٥٠ ٣٥٠ ٥ كليشهات حروف طباعة ورواسم

 ٨,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١  وتشكيلها صف الصورآلة

 ٥,٥٠٠ ٥,٥٠٠ ١  تجميع الورقةماكين

 ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ١  تخريمةماكين

 ٣,٥٠٠ ٣,٥٠٠ ١ باألسالك شك ةماكين

 ٧٠,٠٠٠ المجموع

 

 

  االثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤٠٤

 .دينار) ١,٠٠٠( المكتبية بحوالي واألجهزةتقدر قيمة االثاث والمفروشات 

 

 ائط النقلوس ٥٠٤

) ٨,٠٠٠(يقترح شراء شاحنة فان صغيرة لتوزيع منتجات المشروع حيث تقدر كلفتها بحوالي

 .دينار
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ٩

 
 
 

 وكلفتها  األولية المواد ٦٠٤
 

 المادة
 الكمية

 طن

 السعر للوحدة

 دينار

التكلفة اإلجمالية

 دينار

 ١٠ ٠٠٠ ٥٠٠ ٢٠ غم٧٠ورق ابيض مصقول وزن 

  بوزنورق مقوى كرافت الينر

 ٢م/غم)٢٢٥-١٥٠ (
١ ٤٠٠ ٧٠٠ ٢ 

 ٣,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ١  متنوعةأحبار

 ٢,٧٠٠ ١,٨٠٠ ١,٥ شرائح بالستيكية لالغلفة

 ٢٠٠ ١,٠٠٠ ٠,٢ شرائح بالستيكية لمحددات الفواصل

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ مم)٠,٥( مطلية بقطر أسالك

 ٣ ٥٠٠ صناديق كرتونية

 صندوق
١,٥٧٥ ٠,٤٥ 

 ٩٦٩ ــ ــ %٥بدل تالف بنسبة 

 ٢٠,٣٤٤ لمجموع ا

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٠

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢,١٠٠ ١٧٥ ١ موظف تسويق وتوزيع 

 ١,٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٤,٢٠٠ ٣٥٠ ١ باعة بخبرةفني ط/إنتاجمدير 

 ٥,٤٠٠ ١٥٠ ٣ إنتاجفنيو 

 ٢,٠٤٠ ٨٥ ٢ عاديين/عمال مناولة

 ١,٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٢٢,٢٦٠  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٢٤,٧٠٨ المجموع

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 ١١

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

دينار اإلجماليةالتكلفة  البند

 ٧٢٠ المياه

 ٢ ٤٠٠ الكهرباء

 ٩٦٠ ديزل/وقود

 ٤,٠٨٠ المجموع

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

 الخدمات للموقع ومصاريف إيصال مصاريف التأسيس من رسوم التسجيل والترخيص وتكاليف تتكون

 . دينار)١,٠٠٠(تها الى  تصل قيمأن، حيث يتوقع أخرىالتعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة 
 

 األولى تكاليف التشغيل للسنة ٢٠٥

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ٢٠,٣٤٤ المواد األولية السنوية

 ٢٤,٧٠٨ الرواتب واألجور السنوية

 ٣,٥٠٠ االيجارات

 ٤,٠٨٠ الخدمات الضرورية السنوية

 ٩٦٠ مصاريف التسويق

 ٥,٠٩٥ النفقات العامة السنوية

 ٥٨,٦٨٧ المجموع 

 

  رأس المال العامل٣٠٥

 ٤,٨٥٠تبلغ قيمة هذا البند . دورة انتاجية مدتها شهر واحد راس المال العامل على أساس احتسابتم 

 .دينار
 

  كلفة الموجودات الثابتة٤٠٥

 دينار/التكاليف البند

 ١,٥٠٠ تعديالت المبنى

 ٧٠,٠٠٠  والماكيناتالمعدات

 ١,٠٠٠  المكتبيةواألجهزة األثاث

 ٥٠٠ تأمينات مستردة

 ٨,٠٠٠ وسائط النقل

 ٨١,٠٠٠  المجموع
 

 

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٣

 ملخص تكاليف المشروع ٥٠٥
 

 دينار/اإلجمالي البند

 ٨١,٠٠٠ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢,٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٤,٨٩١ رأس المال العامل

 ٨٧,٨٩١ المجموع 

 

  وسائل التمويل٦٠٥
 

دينار/القيمة البند  

 ٥٧ ٨٩١ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٣٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٨٧ ٨٩١ المجموع 

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

اشهر للتنفيذ، ابتداء من اختبار الموقع وتأسيس فـرن الشـوي واجـراء             ) ٦(يحتاج المشروع الى فترة     

 .ء باالنتاج التجريبيالتعديالت الالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البد

 

  األسس والفرضيات المالية٨٠٥

تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو 

مشروع لمدة خمسة سنين كما تم اعتماد األسس والفرضيات التالية في التحليل المالي لل. عشرة سنوات

 :يلي 

 .بشكل متساو مع الزيادة المفترضة لإليراداتلتشغيلية السنوية تزداد  تم افتراض أن المصاريف ا-

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٩٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢ه  تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدر-

 



 
 

 ١٤

 الخالصة ٩٠٥

، إن المشروع يحقق حساسية المشروعيبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل 

صافياً للسنوات الخمس القادمة كذلك تشير التدفقات النقدية أن المشروع قادر على الوفاء  ربحاً

لدراسة حساب األرباح والخسائر والتدفق بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه ا

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى ادينار) ٥,٥٢٨(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)١١,٤٦٢(وللتشغيل 

احب المشروع تبلغ  بما فيهم صاملوع موظف عشر ألحدسيوفر المشروع فرص عمل  -

قيمة الرواتب واالجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 . في السنة الخامسة٣٠,٠٣٣ دينار في السنة االولى ترتفع الى ٢٤,٧٠٨االجتماعي 

في السنة  % ١٧,٦في السنة األولى و % ٦,٦تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.١٧,٦و % ٩,٤جاري ونسبة العائد على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل الت

 . دينار٢٤,٥٣٩ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٠,٢ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 .١,٣ B/Cاالستثمارات  تبلغ القيمة الحالية لاليرادات على -

  .وات سن٥تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

 تكاليف التشغيل بنسب أو زيادة تكاليف المشروع أو البيع أسعار في حالة انخفاض -

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

 إال أن المشروع يعتبر حساسا النخفاض .األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع 

  .ونيف ذلك% ٢٠يل بنسبة أو ارتفاع تكاليف التشغ% ١٠ البيع بنسبة أسعار
 
 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 ١٥

 

 

 
 

  و الخسائراألرباححساب  -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

المالحق المالية٠٦



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

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

77,00080,85084,89389,13793,594المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

20,34421,36122,42923,55124,728تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,92013,56614,24514,95715,705تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,5356,8627,2057,5657,943تكاليف المصنع التشغيلية

39,79941,78943,87946,07348,377مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
37,20139,06141,01443,06445,217الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
9,4579,93010,42710,94811,495رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

9601,0081,0581,1111,167مصاريف البيع والتسويق
480504529556583قرطاسية
3,5003,5003,5003,5003,500إيجارات

00000أيجار أرض
2,1602,2682,3812,5002,625مصاريف أخرى

18,88819,65820,46621,31422,204مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,4098,4098,4098,4098,409اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

27,69828,46729,27530,12331,014مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
9,50310,59411,73912,94114,204الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
6,5038,0859,77111,56813,484الربح قبل الضريبة

9751,2131,4661,7352,023الضريبة على األرباح
5,5286,8728,3059,83211,462األرباح الصافية

%69%70%71%73%74نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
63,54064,11564,66965,19465,684نقطة التعادل (بالدينار)

%70%73%76%79%83نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
70,00010.007,000معدات وأجهزة

1,0006.67150األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
8,409المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,8914,8910رأس المال العامل المطلوب

87,89157,89130,000إجمالي تكلفة المشروع
%34%66%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
دفاتر المحاضرات الجامعية



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
77,00080,85084,89389,13793,594المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
77,00080,85084,89389,13793,594المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
57,891حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,1958,06612,68317,01221,016الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
87,89180,19588,91697,575106,149114,610مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
81,000مجموع اإلستثمارات

1,69539,79941,78943,87946,07348,377التكاليف التشغيلية المباشرة
18,88819,65820,46621,31422,204إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,0002,5091,9681,373719الفائدة

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
9751,2131,4661,7352,023الضريبة

84,69562,66365,16867,77870,49573,323إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,19517,53223,74829,79735,65441,287صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
4,9145,4055,9466,5407,194أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
4,9145,4055,9466,5407,194إجمالي دفعات سداد القرض

3,19512,61818,34223,85129,11334,092رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
04,5525,6596,8398,0979,439توزيعات األرباح

3,1958,06612,68317,01221,01624,653صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
دفاتر المحاضرات الجامعية



الموقع المقترح
العاصمة او اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,1958,06612,68317,01221,01624,653النقد

00000المدينون
1,6951,6951,6951,6951,6951,695المخزون

4,8919,76114,37818,70722,71126,349إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

70,000األجهزة والمعدات
1,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
81,00081,00081,00081,00081,00081,000إجمالي األصول الثابتة
8,40916,81925,22833,63742,047اإلستهالك التراآمي

81,00072,59164,18155,77247,36338,953القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
87,89183,95279,76075,27970,47465,302مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
491454055946654071940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

491454055946654071940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

250861968113735719400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
250861968113735719400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
57,89157,89157,89157,89157,89157,891رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

9752,1883,6545,389األرباج المجمعة
9751,2131,4661,7352,023الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

57,89158,86660,07961,54463,28065,302مجموع حقوق الملكية
87,89183,95279,76075,27970,47465,302مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %17.6%14.0%11.0%8.6%6.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%17.6%15.5%13.5%11.4%9.4معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.82.42.93.2NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
دفاتر المحاضرات الجامعية



الموقع المقترح

العاصمة او اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%87,8915تكاليف المشروع

%57,8915مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%70%34.1القرض الى التكاليف %

%15%65.9مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

5,5286,8728,3059,83211,462صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%14.4%13.0%11.5%10.0%8.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%17.6%14.0%11.0%8.6%6.6معدل العائد على اإلستثمار %

%17.6%15.5%13.5%11.4%9.4معدل العائد على حقوق الملكية %

1.82.42.93.2NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

63,54064,11564,66965,19465,684نقطة 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 21,849-7,1981,345-24,53918,28012,0208,670صافي القيمة الحالية

IRR 4.7%12.4%9.6%14.9%15.4%17.6%20.2معدل العائد الداخلي%

B/C 1.31.21.11.10.91.00.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 5فترة اإلسترداد------

64,640

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

11.5%

13.5%
2.0

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

دفاتر المحاضرات الجامعية

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

8,400
11.5%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR20.2%معدل العائد الداخلي
NPV24,539صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

Pay Back5.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR17.6%معدل العائد الداخلي
NPV18,280صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR15.4%معدل العائد الداخلي
NPV12,020صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV8,670صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR9.6%معدل العائد الداخلي
NPV-7,198صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR12.4%معدل العائد الداخلي
NPV1,345صافي القيمة الحالية
B/C1.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR4.7%معدل العائد الداخلي
NPV-21,849صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,6950-84,695

13,19518,31215,117

223019,40319,173

324120,54820,307

425421,75021,497
526692,50292,235

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

093,1650-93,165

13,19518,31215,117

223019,40319,173

324120,54820,307

425421,75021,497
526696,39796,131

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0101,6340-101,634

13,19518,31215,117

223019,40319,173

324120,54820,307

425421,75021,497
5266100,292100,026



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,6950-84,695

13,19514,46211,267

223015,36015,130

324116,30316,062

425417,29417,040
526686,58986,323

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,6950-84,695

13,19510,6127,417

223011,31811,088

324112,05911,817

425412,83712,583
526680,67780,411

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

084,8650-84,865

13,51512,4448,929

225313,25813,005

326614,11413,848

427915,01214,733
529386,03285,739

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

085,0340-85,034

13,8346,5752,740

22767,1136,838

32907,6797,389

43048,2737,969
531979,56279,242


