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  وصف المشروع١. ٢

  

 المشروع  الى إنتاج بطاقات التهاني بأنواعها للمعايدة والتعافي والدعوات المزخرفة يهدف هذا 

 . أو المزينة أو المصورة والمطبوعة وغير المطبوعة

 

 

 ررات وأهداف المشروع مب٢٠٢
 

بالرغم من توفر مطابع عديدة محلية منتجة لهذه البطاقات إال أنها ال تغطي االحتياج المحلي 

ن كميات المستوردات من هذه البطاقات خالل السنوات الستة السابقة، ونظرا لالستهالك والذي يتبين م

المتزايد على هذه البطاقات المنبثق عن التطور االجتماعي السريع والمستمر، فإننا نعتقد أن مثل هذا 

ارية المشروع سيكون ناجحا لسهولة تسويق منتجاته، وبالتالي فان هذا المشروع سيكون فرصة استثم

 .وسيساهم في تشغيل األيدي العاملة

ولالطالع على جدوى اقتصادية هذا المشروع، فان هذه الدراسة ستتطرق الى النواحي الفنية 

 .لمتطلبات تأسيسه وكذلك للنواحي االقتصادية والتحليالت المالية المختلفة

 

  الموقع العام للمشروع٣٠٢

 

لقرب محافظة اربد لمنافذ التصدير لدول الجوار، الحتياج المشروع الى الكثافة السكانية، و

 .يقترح أن يقام في إحدى مناطق هذه المحافظة

 

 

 

 

المقدمة. ٢



 
 

 ٤

 

 

 منتجات المشروع ١٠٣

كما أشير إليه أعاله، يقترح أن تكون منتجات المشروع بطاقات تهاني وتعافي وأفراح 

 .مزخرفة أو مزينة مطبوعة وغير مطبوعة وبأشكال وأحجام مختلفة/ وللدعوات

 

  الطلب الحالي ٢٠٣

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

واإلنتاج المحلي، إذ هناك العديد من المطابع المحلية التي تنتج مثل هذه البطاقات 

ومعظم هذه المطابع تتجمع في محافظة العاصمة وحسب إحصائيات غرفة صناعة 

 .طن سنويا) ٢٠(جه هذه المطابع هو بمعدل عمان فان مجموع ما تنت

، حيث يبين )٤٩٠٩(تأتي منتجات المشروع حسب التعرفة الجمركية تحت البند رقم  -

أدناه، إن المعدل السنوي لصافي المستوردات خالل السنوات الستة ) ١(الجدول رقم 

هذه طن، وان المعدل السنوي لصادرات المملكة من ) ٢٣,٤(السابقة، قد بلغ حوالي 

 .طن)٧(البطاقات قد بلغ حوالي 

طن ) ٣٦(بناء على أعاله فان الطلب الحالي على منتجات المشروع يقدر بحوالي  -

 .سنويا

 )١(جدول رقم 

 كميات مستوردات والمعاد تصديره وصادرات المملكة من بطاقات التهاني 

 )٢٠٠٢ – ١٩٩٧(خالل الفترة 
 السنة الصادرات وردصايف املست املعاد تصديره املستوردات

الكمية 
 )طن(

الكمية  )د(القيمة 
 )طن(

الكمية  )د(القيمة  )طن(الكمية  )د(القيمة 
 )طن(

 )د(القيمة 

١٦٩٥٠ ١٧,٦ ٩٧٧٣٠ ١٣,٢ ٢٩٠٠٠ ١٤,٣ ١٢٦٧٣٠ ٢٧,٥ ١٩٩٧ 
 ــ ــ ٩١٦٩٠ ١٤,٥ ــ ــ ٩١٦٩٠ ١٤,٥ ١٩٩٨
 ــ ــ ١٦٨٩٧٠ ٨٠,٢ ٤١٠٠ ٠,٨ ١٧٣٠٧٠ ٨١ ١٩٩٩
 ــ ــ ٨٤٧٨٠ ٢٢,٦ ــ ــ ٨٤٧٨٠ ٢٢,٦ ٢٠٠٠
 ٥٠٠٠ ١,١ ٣٦٤٣٠ ٧ ــ ــ ٣٦٤٣٠ ٧ ٢٠٠١
 ٥٠٥٠ ١,٧ ١٩٠٠٠ ٣ ــ ــ ١٩٠٠٠ ٣ ٢٠٠٢

 السوقدراسة. ٣



 
 

 ٥

  

  الطلب المتوقع ٣٠٣

، وهي نسبة مقاربة %٣بافتراض معدل نمو سنوي بالطلب المتوقع على منتجات أعاله، بواقع   

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

 :للسنوات الخمس القادمة

 

 طن/الكمية السنة

 ٣٨,٢ األولى

 ٣٩,٣ الثانية

 ٤٠,٥ الثالثة

 ٤١,٧ الرابعة

 ٤٣ الخامسة

 

، خاصة وان  بناء على أعاله، فانه يتوقع أال يواجه المشروع أية صعوبة في تصريف منتجاته  

اع محددة من هذه البطاقات، حيث أن األنواع األخرى تغطى من قبل المطابع المحلية تنتج أنو

المستوردات، هذا باإلضافة الى أن المطابع المحلية غير متفرغة إلنتاج البطاقات وإنما تعتبر منتجات 

ثانوية بالنسبة لغاياتها، وان على المشروع العمل على طرح منتجاته بأسعار منافسة تتيح لتاجر 

  .بح تشجيعي ومناسبالتجزئة هامش ر

 

 

 الطاقة اإلنتاجية المقترحة ٤٠٣

 

 بالنظر الى كميات الطلب الحالي والطلب المتوقع على منتجات المشروع للسنوات الخمس القادمة 

والى المعدل السنوي لصافي الكميات المستوردة خالل السنوات الستة الماضية فانه يقترح أن تكون الطاقة 

طن سنويا، وبالتالي يقترح أن تكون الخطة اإلنتاجية )١٥(شروع هي بحوالي اإلنتاجية المتاحة للم

 :للمشروع على مدى الخمس سنوات األولى من عمر المشروع كما يلي 

 



 
 

 ٦

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

ى الطاقة اإلنتاجية للسنة السابقة عل%) ١٠(في السنوات األربع الالحقة، سيتم زيادة ما نسبته  -

 .لها

أما فيما يتعلق بأسعار البيع، فان متوسط سعر البيع لألصناف المستوردة هو بحوالي            

دينار للطن، علما بان الحد األدنى لسعر )٤ ٠٠٠(دينار للطن، وللمنتج المحلي حوالي )٩ ٠٠٠(

وهذا . دينار للطن) ١٢ ٠٠٠(لسعر األعلى له حوالي دينار للطن وا) ٦ ٠٠٠(المستورد قد بلغ حوالي 

ما يعكس بان األصناف غير المنتجة محليا تغطى عن طريق االستيراد، وذلك مثل تعدد طبقات هذه 

البطاقات وتزويدها بأشكال تزينية وزخرفة ومواد مجملة أخرى، وعليه، فان على المشروع العمل على 

بإحجام مختلفة ليتميز على ما ينتج محليا وليغطي قسم من ما طرح مثل هذه األنواع من البطاقات و

يستورد من الخارج، وبالتالي طرح منتجاته بسعر منافس لما هو مطروح حاليا في األسواق، أي انه 

دينار للطن، بحيث يكون أعلى ) ٨ ٠٠٠(يقترح أن يكون متوسط سعر البيع لمنتجاته هو بحوالي 

 التي اقل كلفة، أي أن السعر يحدد من قبل صاحب المشروع حسب لألصناف المكلفة واقل لألصناف

 .أسعار المواد األولية وبحيث يكون منافسا ومشجعا للمستهلك لإلقبال على الشراء من هذه المنتجات

 

 

  المنافسة والتسويق٥٠٣

عمل كما أسلفنا، فان هناك العديد من المطابع المحلية المتواجد معظمها في محافظة العاصمة ت  

دينار ) ٤ ٠٠٠(على إنتاج بعض أصناف هذه البطاقات كمنتجات ثانوية لها وبمعدل سعر يبلغ حوالي 

           للطن، أما األصناف المستوردة فبمعظمها أصناف غير منتجة محليا وبأسعار تراوحت ما بين 

دينار ) ٩ ٠٠٠(دينار للطن، وذلك حسب الصنف وميزاته، أي بمعدل يبلغ حوالي ) ١٢ ٠٠٠-٦ ٠٠٠(

للطن، هذا من ناحية أسعار الجملة، أما من حيث أسعار المفرق، فان متوسط أوزان البطاقات المتوفرة 

دينار، أي أن سعر الطن المباع )١,٠٠-٠,٧(غم وبمعدل سعر يترواح ما بين ) ٧٠(محليا هو بحوالي 

لذا، فان على المشروع تغطية . دينار للطن) ١٤ ٣٠٠-١٠ ٠٠٠(تراوح ما بين بالمفرق محليا ي

 . األصناف غير المنتجة محليا والتي تستورد من الخارج وطرحها للسوق بأسعار منافسة وتشجيعية

 

  اإليرادات المتوقعة٦٠٢



 
 

 ٧

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

 :النحو التالي 
 

  السنوياإليراد طن/الكمية السنة

 دينار

 ٧٢ ٠٠٠ ٩ األولى

 ٦٠٠ ٧٥ ٩,٤٥٠ الثانية

 ٣٨٠ ٧٩ ٩,٩٢٢٥ الثالثة

 ٣٤٩ ٨٣ ١٠,٤١٩ الرابعة

 ٥١٦ ٨٧ ١٠,٩٣٩٥ الخامسة

 

 

 

  األرض و البناء ١٠٤ 

در أجرة مثل هذا المبنى في ، حيث تق٢م)٣٠٠(يقترح أن يستأجر مبنى بمساحة تقدر بحوالي   

ومن المتوقع أن يحتاج المشروع الى تعديالت في البناء بما . دينار) ٣ ٥٠٠(محافظة اربد بحوالي 

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

 . دينار) ١٥٠٠(ر كلفة هذه التعديالت بحوالي  توفير مكاتب وخدمات لإلدارة والعاملين، حيث تقد

  

 مراحل التصنيع  ٢٠٣

 :تمر العملية اإلنتاجية حسب المراحل التالية

حسب النص والشكل المطلوب على آلة الطباعة، بالحروف أو آلة ) الكليشهات(تعد حروف الطباعة  -

 .فيةأو آلة الطباعة الفليسكوغرا) رغرا في (يالطباعة بالحفر الفوتوغراف

يقص الورق المقوى حسب مقاس البطاقة المنوي إنتاجها وحسب الشكل المصمم لها وذلك بواسطة  -

 .المقص المزود بسكاكين معدة للشكل المصمم للبطاقة

 . تجمع البطاقات وتغلف بشرائح بالستيكية -

لتنقل بعد ذلك الى )  بطاقة بصندوق كرتوني١٠٠كل ( توضع كل مجموعة في صناديق كرتونية  -

 . المستودع الخاص بها

 الدراسة الفنية.٤



 
 

 ٨

 

  والمعداتت الماكينا٣٠٤

 دينار/التكلفةدينار/تكلفة الوحدة العدد ةالماكين

 األشكالمقص كهربائي مع سكاكين مختلفة 

 ١٠ عدد 
٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠ ١ 

 ٨ ٠٠٠ ٨ ٠٠٠ ١  صف الصور وتشكيلهاآلة

 ٨ ٥٠٠ ٨ ٥٠٠ ١  طباعة بالحروفآلة

 ٣ ٥٠٠ ٣٥٠ ١٠ موروا سكليشهات حروف طباعة 

 ٩ ٠٠٠ ٩ ٠٠٠ ١ )رغرا في (يالفوتوغراف طباعة بالحفر آلة

 ١٠ ٠٠٠ ١٠ ٠٠٠ ١  الطباعة الفليسكوغرافية آلة

 ٢ ٠٠٠ ٢ ٠٠٠ ١  تغليف بالشرائح البالستيكيةةماكين

 ٥٠ ٠٠٠  المجموع

 
 
  األثاث والمفروشات والتجهيزات المكتبية٤. ٤

 

 .دينار) ٢ ٠٠٠( المكتبية بحوالي واألجهزةتقدر قيمة األثاث والمفروشات 

 

 وسائط النقل ٥٠٤

 

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

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

 

 وكلفتها األولية المواد ٦٠٤
  

 الكمية المادة

 طن

 السعر للوحدة

 دينار

التكلفة اإلجمالية

 دينار

  الينر بوزن تكرا فورق 

 )٢م/غم٢٢٥-٢م/غم١٥٠(

٢ ٢٧٥ ٦٥٠ ٣,٥ 

 ورق مقوى مطلي على وجهين

 )خزف صيني( بالكاولين 

٢ ٠٠٠ ٨٠٠ ٢,٥ 

 ٢ ١٠٠ ٧٠٠ ٣ ورق مقوى مغطى بلدائن

 ١٠٠ ٥٠٠ ٠,٢ شرائح بالستيكية للتغليف

 ٤ ٠٠٠ ٤ ٠٠٠ ١  متنوعةأحبار

 ١ ٢٨٥ صناديق كرتونية

 صندوق

٢٥٧ ٠,٢٠ 

 ٥٣٧ ــ ــ %٥بدل تالف بنسبة 

 ١١ ٢٦٩ المجموع 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٠

 

  القوى العاملة واألجور السنوية٧٠٤
 
 

 دينار/التكلفة السنويةدينار/الراتب الشهري العدد الوظيفة

 ٦٠٠٠ ٥٠٠ ١ صاحب المشروع/مدير عام

 ٢ ١٠٠ ١٧٥ ١ محاسب

 ٢ ١٠٠ ١٧٥ ١ موظف تسويق وتوزيع 

 ١ ٨٠٠ ١٥٠ ١ سكرتارية وطباعة واستقبال

 ٢٠٠ ٤ ٣٥٠ ١ باعة بخبرةفني ط/إنتاجمدير 

 ٤٠٠ ٥ ١٥٠ ٣ إنتاج ويفن

 ٢ ٠٤٠ ٨٥ ٢ عاديين/عمال مناولة

 ١ ٠٢٠ ٨٥ ١ مراسل

 ٦٦٠ ٢٤  السنوي المجموع

 %١١يضاف استحقاقات الضمان االجتماعي بما نسبته 

 ٣٧٢ ٢٧ المجموع

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

 ١١

 

 

 

 الضرورية الخدمات ٨٠٤

 

 البند
 اإلجماليةالتكلفة 

 دينار

 ٧٢٠ المياه

 ٢ ٤٠٠ الكهرباء

 ٩٦٠ ديزل/وقود

 ٤ ٠٨٠ المجموع

 

 

 

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل١٠٥

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

 . دينار)٢ ٠٠٠(التعاقد على شراء المعدات ومصاريف متفرقة أخرى، حيث يتوقع أن تصل قيمتها الى 

 

 للسنة األولى/  تكاليف التشغيل ٢٠٥

دينار/اإلجمالي السنوي البند  

 ١١ ٢٦٩ المواد األولية السنوية

 ٣٧٢,٦ ٢٧ الرواتب واألجور السنوية

 ٣ ٥٠٠ اإليجارات

 ٤ ٠٨٠ الخدمات الضرورية السنوية

 ٩٦٠ مصاريف التسويق

الدراسة المالية.٥  



 
 

 ١٢

 ٥٣٢٠ مصاريف تشغيل أخرى

 ٥٠١,٦ ٥٢ المجموع 

 

 س المال العامل رأ٣٠٥

 ٤٣٧٥تبلغ 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

 ٥٠ ٠٠٠  والماكيناتالمعدات

 ٢ ٠٠٠  المكتبيةواألجهزة األثاث

ةتأمينات مسترد  ٥٠٠ 

 ٨ ٠٠٠ وسائط النقل

 ٦٢٠٠٠  المجموع
 
 

 ملخص تكاليف المشروع  ٥٠٥

 دينار/اإلجمالي البند

 ٠٠٠ ٦٢ كلفة الموجودات الثابتة

 ٢ ٠٠٠ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل

 ٤ ٣٧٥ رأس المال العامل

 ٣٧٥ ٦٨ المجموع 

 

 

 

 

 



 
 

 ١٣

  وسائل التمويل٦. ٥

 

 

دينار/القيمة البند  

 ٣٨ ٣٧٥ مساهمة صاحب المشروع/رأس المال

 ٣٠ ٠٠٠ قرض الموجودات الثابتة

 ٦٨ ٣٧٥ المجموع 

 

  برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٥

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

 .التجريبيالتعديالت الالزمة على البناء وايصال الخدمات وحتى البدء باالنتاج 

 

   األسس والفرضيات المالية٨٠٥
 

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

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

 :يلي 

 

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

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

 .على األرباح المتحققة% ١٥ احتسبت ضريبة الدخل بواقع -

 %. ٨٠ افترض أن نسبة توزيع األرباح هي -

 %.١٢ تم احتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره -

 

  جدوى المشروع٩٠٥

 

، 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



 
 

 ١٤

راسة حساب األرباح والخسائر والتدفق بالتزاماته المالية وان المردود المالي جيد، مرفق كذلك بهذه الد

 :النقدي، الميزانية التقديرية والتي تبين ما يلي

 في السنة األولى للتشغيل ا دينار) ٨ ١٠٨(يتوقع أن يحقق المشروع ربحاً صافياً يتراوح بين  -

 .لسنة الخامسةا ا في دينار)١٤ ٢٥٩(و

حب المشروع تبلغ قيمة  بما فيهم صااملوع موظف عشر ألحدسيوفر المشروع فرص عمل  -

 دينار في ٢٧,٣٧٢الرواتب التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان اإلجتماعي 

  دينار في السنة الخامسة٣٣,٢٧١السنة األولى ترتفع إلى 

في السنة  % ٣٤,٢في السنة األولى و % ١٢,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين  -

  %.٣٤,٢و % ٢٠,٩ي ونسبة العائد على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجار

 . دينار٣٥ ٤٧٣ NPVتبلغ صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 %.٢٧,٦ IRRيبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٥ BICتبلغ القيمة  الحالية لإليرادات على اإلستثمارات  -

 .ة  سن٤تبلغ فترة االسترداد للمشروع  -

ار البيع أو زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل بنسب تتراوح بين   في حالة انخفاض أسع -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية أعلى من الحد األدنى الالزم للحكم % ٢٠و % ١٠

وينبغي % ٢٠يعتبر المشروع حساساً لزيادة تكاليف التشغيل بنسبة . على جدوى المشروع 

 .مراعاة ذلك
 
 

 

 

 
 

  و الخسائراألرباححساب  -١ 

 قائمة التدفقات النقدية -٢       

 لعموميةالميزانية ا -٣       

  الخالصة والمعايير المالية-٤       

 المالحق المالية



الموقع المقترح
اربد

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

72,00075,60079,38083,34987,516المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

11,26911,83212,42413,04513,698تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
12,92013,56614,24514,95715,705تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
6,7607,0987,4537,8268,217تكاليف المصنع التشغيلية

30,94932,49734,12235,82837,619مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
41,05143,10345,25847,52149,897الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
12,12112,72713,36414,03214,733رواتب 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

21,55222,45523,40324,39825,443مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
6,5596,5596,5596,5596,559اإلستهالك لإلصول الثابتة

400400400400400إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,51129,41430,36231,35732,402مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
12,53913,68914,89616,16417,495الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,0002,5091,9681,373719الفائدة على القرض
9,53911,18012,92814,79116,776الربح قبل الضريبة

1,4311,6771,9392,2192,516الضريبة على األرباح
8,1089,50310,98912,57214,259األرباح الصافية

%65%66%67%68%69نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
55,26955,99056,70557,40758,093نقطة التعادل (بالدينار)

%66%69%71%74%77نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,50025.0060أألبنية
025.000منشآت أخرى
50,00010.005,000معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
8,0006.671,199وسائل نقل

010.000أخرى
6,559المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2,0005400المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,3754,3750رأس المال العامل المطلوب

68,37538,37530,000إجمالي تكلفة المشروع
%44%56%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
بطاقات التهاني



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
72,00075,60079,38083,34987,516المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
72,00075,60079,38083,34987,516المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
38,375حقوق الملكية

30,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,4365,9588,0719,73110,889الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
68,37575,43681,55887,45193,08098,406مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
62,000مجموع اإلستثمارات

93930,94932,49734,12235,82837,619التكاليف التشغيلية المباشرة
21,55222,45523,40324,39825,443إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

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

2,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,4311,6771,9392,2192,516الضريبة

64,93956,93359,13761,43263,81866,298إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,43618,50322,42126,02029,26232,108صافي 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

3,43613,59017,01620,07422,72224,914رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
07,6318,94410,34311,83313,421توزيعات األرباح

3,4365,9588,0719,73110,88911,493صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
بطاقات التهاني



الموقع المقترح
اربد

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,4365,9588,0719,73110,88911,493النقد

00000المدينون
939939939939939939المخزون

4,3756,8979,01010,67011,82912,432إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

50,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

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

0أخرى
62,00062,00062,00062,00062,00062,000إجمالي األصول الثابتة
6,55913,11919,67826,23732,796اإلستهالك التراآمي

62,00055,44148,88142,32235,76329,204القيمة الدفترية لألصول الثابتة
2,0001,6001,2008004000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
68,37563,93859,09253,79247,99241,636مجموع 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
38,37538,37538,37538,37538,37538,375رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

4771,0361,6822,422األرباج المجمعة
477559646740839الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

38,37538,85239,41140,05840,79741,636مجموع حقوق الملكية
68,37563,93859,09253,79247,99241,636مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %34.2%26.2%20.4%16.1%12.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%34.2%30.8%27.4%24.1%20.9معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.31.51.61.6NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.50.30.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
بطاقات التهاني



الموقع المقترح

اربد

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%68,3755تكاليف المشروع

%38,3755مساهمة صاحب / اصحاب المشروع

%30,00012القروض

%80%43.9القرض الى التكاليف %

%15%56.1مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة 
الخامسة

8,1089,50310,98912,57214,259صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

%19.2%17.7%16.3%14.8%13.2الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%34.2%26.2%20.4%16.1%12.7معدل العائد على اإلستثمار %

%34.2%30.8%27.4%24.1%20.9معدل العائد على حقوق الملكية %

1.31.51.61.6NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.50.30.20.0الديون

55,26955,99056,70557,40758,093نقطة 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 5,988-35,47330,63625,79920,9626,45214,742صافي القيمة الحالية

IRR 9.3%18.5%14.9%21.3%21.7%24.4%27.6معدل العائد الداخلي%

B/C 1.51.41.31.31.11.20.9القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 4فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

11,086
16.2%

معامل الخصم
نسبة التوزيعات

56,693

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

21.9%

27.5%
1.2

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

بطاقات التهاني



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR27.6%معدل العائد الداخلي
NPV35,473صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

Pay Back4.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR24.4%معدل العائد الداخلي
NPV30,636صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR21.7%معدل العائد الداخلي
NPV25,799صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR21.3%معدل العائد الداخلي
NPV20,962صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR14.9%معدل العائد الداخلي
NPV6,452صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.5%معدل العائد الداخلي
NPV14,742صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR9.3%معدل العائد الداخلي
NPV-5,988صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9390-64,939

13,43619,49816,062

220420,64820,444

321421,85621,641

422523,12322,898
523670,40670,170

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

071,4330-71,433

13,43619,49816,062

220420,64820,444

321421,85621,641

422523,12322,898
523673,32773,091

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

077,9270-77,927

13,43619,49816,062

220420,64820,444

321421,85621,641

422523,12322,898
523676,24776,011



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9390-64,939

13,43615,89812,462

220416,86816,664

321417,88717,672

422518,95618,731
523665,45665,220

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,9390-64,939

13,43612,2988,862

220413,08812,884

321413,91813,703

422514,78814,563
523660,50660,269

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,0330-65,033

13,78014,24810,468

222515,15314,928

323616,10315,867

424817,10116,853
526064,62664,366

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

065,1270-65,127

14,1238,9984,875

22459,6589,413

325710,35110,093

427011,07810,808
528458,84558,562


