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اجيةحرصاً من وزارة التخطيط على دعم وتنمية المجتمعات المحلية، فقد أطلقت برنامج تعزيز اإلنت

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(

 .منها الشباب األردني
 

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

 إحتياجات المجتمعات المحليةفرص األستثمار وتحديد محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف

 .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة
 

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

.االستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لالستثمار
 

لتقديم أية) إرادة(يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لمزيد من المعلومات 

 .مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع 
 

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

 .مركزاً 

 )ادر باالتصال بأقرب مركز لديكب (
 



 

 ٣
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  المقدمة. ٢
 

لمضاعفة االنتاجية في وحدة المساحة باستخدام جميع الوسـائل         العالم اجمع   يسعى  

 وكذلك اسـتغالل    ،نيات الحديثة ق مستغلين بذلك التطور الهائل في الت      ،العلمية المتاحة 

لذي من شانه زيادة تلقيح االزهـار        ا )النحل الطنان (الوسائط الحيوية مثل الحشرات     

 بنفس  زيادة انتاج المزرعة  مما يعتي ذلك    % ٣٠ الثمار بنسبة تصل الى      وزيادة عقد 

   .تحسين نوعية الثمارالنسبة باالضافة الى ان هذه الحشرات تعمل على 

 التـي   شـرات افضـل الح  التجربة العملية ان النحل الطنان من       خالل  من  ولقد وجد   

داخل البيوت البالستيكية المحكمـة اإلغـالق       تلقيح النباتات    بمهمة   تقوميمكنها ان   

المرتفعة ولوجود شعيرات على جسمها مما يساعد       رجات الحرارة    الكبير لد  التحمله

ذلك بزيادة حبوب الطلع التي يتم نقلها من زهرة الى اخرى باالضافة الى اهتزازهـا             

 حبوب اللقاح داخل نفس الزهرة،      زهار مما يعمل على نثر    ألنما تدخل ا  يبشكل دائم ح  

ـ الطلـع مـن ال    بانها نقل حبوب    لية تلقيح النباتات    آويمكن تلخيص    داة الذكريـة   س

سواء في نفس الزهرة او الـى        لها األنثوي وهو العضو     الزهرة  ميسم إلىألزهار  ل

ـ الافضـل  من وزهرة اخرى على نفس النبات او نباتات اخرى      لمثـل هـذه   ائل وس

 .النحل الطنانم استخداالعملية هي 

 يها، الدور الذي تلعبه هذه الحشرات اخذ الطلب يتزايد عل         بأهميةومع تنامي المعرفة    

ان االنتاج من المحصول يزيـد بمقـدار        ب يعرف عنها اذا ما وضعت في المزرعة         اذ

 . مقارنة مع المزارع الخالية من هذه االحشرات%٣٠

  النحـل الطنـان    وبيـع طـرود   تأسس في االردن بعض الشركات التي تقوم بانتاج         

المشاريع الزراعيـة   الطنان من   وتعتبر مشاريع تربية النحل     للمزارعيين المهتمين،   

  هنـاك   ان اذ . الزراعي   اإلنتاج زيادة    في هايتهمأل ،ذات الجدوى االقتصادية العالية     

 مثل البندورة، الفلفل    تعتمد على النحل بالتلقيح   التي   الخضراوات   محاصيلالكثير من   

وكذلك الحال بالنسبة لالشجار     شمامللحلو والحار، الباذنجان، الفراولة، والبطيخ وا     ا

   . واللوزياتتالتفاحيا الفاكهة وخاصة أشجارمثل المثمرة 

 

 

 



 

 ٦

 

 
 

 :صف المشروع  و١. ٢
 

بتربية النحل الطنان وانتاج طرود لبيعها الى المـزارعين لزيـادة           يتمثل المشروع   

 . وحدة المساحة ار والمحاصيل في من الثمإنتاجية المزرعة
 

 :أهداف المشروع  ٢. ٢
 .إنتاج طرود النحل الطنان بهدف زيادة تلقيح األزهار وزيادة عقد الثمار  •

 
 زيادة دخل   في  ايجابيا  وحدة المساحة الذي ينعكس    فيزيادة إنتاج المزرعة     •

  .المزارع
 

ملين فـي   واالجتماعي للعا  تحسين المستوى االقتصادي    وخلق فرص عمل       •

 .المشروع
 

 .تحقيق إيراد جيد لمالك المشروع  •
 

 الموقع العام للمشروع ٣. ٢
 

األغوار لتوفر الظـروف المناخيـة المناسـبة         في    المشروع   موقع يقترح أن يكون  

 ولوجود الكثير مـن     ،لتربية النحل الطنان المعروف بتحمله لدرجات الحرارة العالية       

 إذ تعتبر الزراعة داخل  البيوت البالسـتيكية         .وارالبيوت البالستيكية في منطقة األغ    

من بندورة وفراولة وفلفل حار وحلو هي من المحاصيل المستهدفة لزيـادة تلقـيح              

 . فيهااألزهار

 

 

 

 



 

 ٧

 

 

 

 : السوقدراسة. ٣

 
او  الطنان التي يتم استيراد ملكاتـه مـن اسـتراليا    النحلتم تربية من المقترح أن ي  

وذلك لوجود اغلب البيوت البالستيكية      ، في منطقة األغوار   يكاوامراالمانيا او ايطاليا    

 بيـت   ٢٦,١٨٦ حـوالي    ٢٠٠٢عددها في عام    المستهدفة في تلك المنطقة إذ بلغ       

 التشرينية والخميسية من إجمالي عدد البيـوت البالسـتيكية          الزراعةبالستيكي في   

 لمشـروع سـيقوم ا  و . بيـت بالسـتيكي    ٣٩,١٨٥الموجودة في المملكة والبالغة       

المقترح باستيراد ملكات النحل من الخارج لغايات التربية وإكثـار الطـرود محليـا              

  .وبيعها للمزارعين سواء في منطقة األغوار أو غيرها من مناطق المملكة

يستخدم فيها النحل الطنان لزيادة عقـد الثمـار هـي الفراولـة              األصناف التي    إن

 فـي   وغيرهـا مـن األصـناف    الباذنجانر ، حاالحلو و الفلفل  البندورة ، خيار ،     وال

 . واللوزياتتالزراعات المكشوفة مثل البطيخ والشمام والتفاحيا
 
 

 خدمات المشروع وتصنيفها  ١. ٣
التي تعمل   إلى العودة إلى الطبيعة و     لهادفة ا يصنف المشروع من المشاريع الزراعية    

النمـو الكيماويـة     عوضا عن منظمات     األزهار لتلقيحفي مجال االستخدام الحيوي     

 .تلوث البيئة والمحصول معالتي وا لزيادة عقد الثمار المستعملة حاليا

 

 :السوق المحلي  ٢. ٣ 
 عـن طريـق انتـاج     طرود النحل الطنان     تغطية حاجة السوق المحلي حاليا من        يتم

 إنتاج في مجال     حاليا  ثالث شركات تعمل    هنالك أن إلى  اإلشارة ، تجدر الطرود محليا 

 لتلبية الطلب المتزايد على      التي يتم استيراد ملكاتها من الخارج      لنحل الطنان طرود ا 

 . المحصولإنتاجية لها اثر على زيادة امثل هذه الحشرات لم
 
 
 



 

 ٨

 

 : والصادراتالستيرادا ٣. ٣
ـ         في    العامة  بيانات دائرة االحصاءات   تظهرال    ةاو تقارير وزارة الزراعـة الـى اي

 علما بان الملكات المنتجة لطـرود       . النحل الطنان  د طرو مستوردات او صادرات من   

 . النحل الطنان هي التي تستورد من الخارج وتأتي مندمجة ضمن بنود اخرى

 

 :الطلب المحلي السابق  ٤. ٣
 

لغياب البيانات المتعلقـة سـواء باعـداد        من الصعب حساب الطلب المحلي السابق       

و نسبة المزارعين الذين يسـتخدمون       او الملكات المستوردة ا     المنتجة محليا  الطرود

 GTZ ولكن يمكن القول ان المشروع االلمـاني         .النحل الطنان في تلقيح محاصيلهم    

بالتعاون مع المركز الوطني عمل منذ عشر سنوات ماضية على ادخال النحل الطنان             

لتلقيح االزهار ضمن انشطة مشروع المكافحة الحيوية الذي تم تنفيذه من الجهـات             

من اجمالي عدد البيوت الزراعية  في المملكة        % ١٠ افتراض ان    يمكنو .رةالمذكو

 يستخدمون حاليا النحل الطنان في تلقـيح         بيت بالستيكي    ٣٩,١٨٥والبالغ عددها   

، علما بأن البيوت البالستيكية الموجـودة        بيت بالستيكي  ٣,٩٢٠ اي حوالي    االزهار

 :في المملكة موزعة على النحو التالي
 

 ةيالنسبة المئوبيت بالستيكي/ العدد المنطقة

 ٦٧ ٢٦,١٨٦ خميسيةالتشرينية والزراعة ال/ األغوار

 ٣٣ ١٢,٩٩٩ عة األولى والثانيةا الزر/المرتفعات

 ١٠٠ ٣٩,١٨٥ المجموع
 ٢٠٠٢رة الزراعة عام اتقرير وز/ المصدر

محاصيل الخضراوات المكشوفة كما فـي      ات األراضي المزروعة ب    مساح تتوزعكما  

 -:لجدول التاليا
 
 
 
 



 

 ٩

  

 الخضراوات المكشوفة
 النسبة المئوية دونم/ لمساحةا المنطقة

 ٣٦ ١٥٣,٧٩٦ األغوار

 ٦٤ ٢٧٠,٠٣٧ لمرتفعاتا

 ١٠٠ ٤٢٣,٨٣٣  مجموعال
 ٢٠٠٢رة الزراعة عام اتقرير وز/ المصدر

 

شجار المثمـرة فـي األردن كمـا هـي          راضي المزروعة باأل   مساحة األ  تتوزعكما  

  الجدول التالي موضحة في

    األشجار المثمرة
 النسبة المئوية دونم/ لمساحةا المنطقة

 ١٢ ٢٤,٧٤٦ األغوار

 ٨٨ ١٨٣,٩٥٤ المرتفعات

 ١٠٠ ٢٠٨,٧٠٠ المجموع
 ٢٠٠٢رة الزراعة عام اتقرير وز/ المصدر

 
 :الطلب المتوقع ٥. ٣

 :ليلتحديد حجم الطلب المتوقع على طرود النحل الطنان، تم افتراض ما ي

 

 ٣٩,١٨٥من عدد البيوت البالستيكية في المملكة البالغ عـددها          % ١٠ان   •

 .تستخدم طرود النحل الطنان لزيادة انتاجية األارضي المزروعة
 

ان كل ثالثة بيوت بالستيكية بحاجة الى طرد من النحل الطنان في الموسم              •

 .االزراعة الواحدة وأن البيت البالستيكي يزرع مرتين سنوي/ الواحد 

 طرد نحل طنان ٢,٦١٥يقدر حجم الطلب السابق ب لما سبق يقدر حجم الطلب 

هذا وبافتراض معدل زيادة سنوية في الطلب على طرود النحل الطنان بواقع . سنويا

وهي نسبة متحفظة، فان الجدول التالي يبين حجم الطلب المتوقع للسنوات % ٥

 :الخمسة القادمة



 

 ١٠

 

هو موضح في الجـدول     كما  الخمسة القادمة   لسنوات  ل يتوقع أن يكون الطلب   وبذلك  

 :اآلتي
 

 السنة طرود نحل/ حجم الطلب المتوقع

 األولى ٢,٧٤٥

 الثانية  ٢,٨٨٥

 الثالثة ٣,٠٣٠

 الرابعة  ٣,١٨٠

 الخامسة ٣,٣٤٠

 

 :حصة المشروع من السوق واإلنتاج المتوقع  ٦. ٣
 

) ٢٠٠(ى  من عمـر المشـروع         السنة األول  في  الطرود المقترح إنتاجها      عدد قدر

همية اقتناء النحل الطنان في     أليين   المزارع لوعيسنويا نظرا   % ٥تزداد بنسبة    طرد

ويتوقع ان تبلغ حصـة      .  وزيادة انتاجية المزرعة   مزارعهم من اجل تلقيح االزهار،    

 وانتاج  حجم الطلب المتوقع   الجدول التالي يبين   .%٧,٣المشروع من السوق حوالي     

 -: القادمةةلخمس للسنوات االمشروع
 

 السنة طرد/ حجم الطلب المتوقع  طرد /إنتاج المشروع المتوقع

 األولى ٢,٧٤٥ ٢٠٠

 الثانية  ٢,٨٨٥ ٢١٠

 الثالثة ٣,٠٣٠ ٢٢٠

الرابعة  ٣,١٨٠ ٢٣٣

 الخامسة ٣,٣٤٠ ٢٤٥

 

 

 

 



 

 ١١

 

 :  والتسويق المنافسة ٧. ٣
 

 في مجال ة ثالث شركات عاملكلمن خالل االستقصاء  الميداني تبين بان هنا

استيراد ملكات النحل الطنان وانتاج الطرود منها وتسويقها للمزارعيين، والمنافسة 

الشركات ، ولكن من المهم جدا استخدام وسائل الدعاية المختلفة هذه محدودة بين 

عتبارها من المشاريع الجديدة التي ال بد من تعريف افي مثل هذه المشاريع ب

 المتاحة لبيان الفوائد المتوخاه والعوائد من بها بكافة وسائل االعالالمزارعيي

 .االقتصادية في حال استخدام النحل الطنان في تلقيح المحاصيل الزراعية المختلفة

ويمكن القول بصورة عامة ان المشروع اذا ما استخدمت اساليب التسويق العلمية 

  .ة في تسويق انتاجه المتوقعصعوب يواجه ووسائل الدعاية المتاحة فانه لن 
 
 : المتوقعةاإليرادات ٨. ٣
 

والمكون من ملكة وطائفة تعـدادها      الطرد الواحد من النحل الطنان      يتراوح سعر بيع    

غراض التحفظ سيتم اخذ معـدل      أل و . دينار   ١٠٠- ٦٠ بين  نحلة ٦٠٠-٥٠٠من  

  المتوقعـة   وعالمشـر  إيراداتتبلغ  وبناء على ذلك    .  الواحد للطرد/  دينار ٨٠ سعر

 :التاليكما هو مبين في الجدول لألعوام الخمسة القادمة 
 

 المبيعات المتوقعة

 دينار

 االنتاج المتوقع

 )طرد نحل(

 السنة

 
 

 األولى ٢٠٠ ١٦,٠٠٠

 الثانية ٢١٠ ١٦,٨٠٠

 الثالثة ٢٢٠ ١٧,٦٤٠

 الرابعة ٢٣٣ ١٨,٥٢٠

 الخامسة ٢٤٥ ١٩,٤٥٠

 

 

 



 

 ١٢

 : الفنية الدراسة-٤
 

 : المقترح وقعالم ١. ٤
ن يكون موقع المشروع في منطقة االغوار لتوفر المناخ المناسب في معظم            أيقترح  

من عـدد البيـوت     % ٦٧ حوالي   تركز باالضافة الى    ،يام السنة لمثل هذه المشاريع    أ

وجود مساحات شاسعة من الخضـراوات       وكذلك   األردنالبالستيكية في منطقة وادي     

 الطنـان  النحل   تخدام  تس من الممكن ان  تيكية والتي   المزروعة خارج البيوت البالس   

الحمضـيات  مثـل   شجار الفاكهة   ل البطيخ والشمام، باالضافة الى ا     يصا مح في تلقيح 

  .غيرهاو
 
 : المطلوبالبناء ٢. ٤

وقد تم افتراض أن    . ٢ م ١٠٠من الممكن تنفيذ المشروع ضمن بناء عادي بمساحة         

على أن .  دينار١,٠٠٠ بدل اإليجار السنوي   البناء سيكون مستأجرا ، يتوقع ان يبلغ      

يعتقـد  . يراعى عند اختيار البناء توفر الخدمات وقربه من طرق المواصالت العامة          

ن العملية اإلنتاجية في المشروع تتمثل بإدخال ملكات        أذ  إبأن المبنى سيكون كافيا ،      

 ١٠ X ٢٥ ٢٠X الى نواة الخلية الخشبية البالغ حجمها        النحل الملقحة والمستوردة  

هذا باالضافة الى توفير مسـتودع ومرافـق        . سم، بقصد انتاج طرود النحل الطنان     

 .المشروع المختلفة
 
 : واألدواتالعدد  ٣. ٤

  في السـنة االولـى      نحلطرد   ٢٠٠  النتاج   لمشروعل الالزمة   واألدواتالعدد  تتألف  

 : التاليالجدولفي هي مبينة كما 

التكاليف 

دينار/  

سعر 

 الوحدة

لعددا  النوع 

نواة خاليا مصنوعة من الخشب حجمها  ٢٠٠ ٣ ٦٠٠

١٠ x ٢٥ x سم٢٠  

  تربيةأدوات ومالبس  ٢ ٧٥ ١٥٠

طـاوالت  خاصة بالعمل مـن     مستلزمات   - ٥٠٠ ٥٠٠

 ورفوف

 المجموع ١٢٥٠



 

 ١٣

 

  األثاث٤. ٤
   . تشتمل على مكيف هواء دينار١,٢٠٠ بحدود كلفتهدر ق تأثاثيلزم المشروع 

 

 :ائط النقلوس ٥. ٤
المشـروع وتزويـد    إلغـراض    دبل كابين     /فان يلزم المشروع توفير واسطة نقل    

راء مستلزمات اإلنتاج   وش  نومتابعة احتياجات المزارعيي  المزارعين بطرود النحل      

  . دينار٧,٠٠٠  تقدر بـبكلفة والتوزيع
 

 : األولية المواد ٦. ٤
 

إلى الغذاء الذي يحصل     باإلضافة وقاتاألجميع   التغذية في    إلى  الطنان   يحتاج النحل 

 ،أمـراض  أيـة   ونادرا ما يصيب ملكات النحل المستوردة         األزهاررحيق   عليه من 

ـ   إلىاألمراض كما يحتاج المشروع     حيث يتم استيراد الملكات الخالية من        ناديق   ص

 :موضحة في الجدول التالي  سم  كما هي ٣٠ x x٤٠  ٤٠كرتونية  أبعادها طرود 
 

  
يمة الكليةالق  سعر الوحدة 

 دينار

وحدة/الكمية  النوع 

  ملكات نحل ملقحة ٢٠٥ ٧,٠ ١,٤٣٥
  حلويات /  كانديتغذية ٢٠٠ ٠,٥ ١٠٠
 صناديق كرتونية للطرود ٢٠٠ ٠,٥ ١٠٠

 المجموع ١,٦٣٥
 . بالمائة٢نسبة النفوق في الملكات / مالحظة

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 ١٤

 : الضروريةالخدمات ٧. ٤
 

 :احتياجات المشروع من الخدمات التاليل يبين الجدو
 

 البيان دينار/ المبلغ

 كهرباء وماء ٢٤٠

 وقود سيارات ١,٢٠٠

 المجموع ١,٤٤٠
 

  القوى العاملة واألجور السنوية٨. ٤
 

دائمة بما فيهـا صـاحب المشـروع         فرص عمل    ٣ يوفر المشروع    أنتوقع  لممن ا 

وتبلغ مجمـوع    ،موضوع   بال الخبرة يكون من المهندسين الزراعيين ذوي       أنويجب  

وضـح  لجـدول التـالي ي    او، دينار   ٤,٨٦٠الرواتب التي تدفع لهم في السنة األولى        

 :الكادر المطلوب

 

 

 

 

 

 

 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٩. ٤
 المشروع خالل ثالثة أشهر كون تجهيزاته بسيطة، وال     إنجازمن المتوقع أن يتم     

  . يتوقع ان يواجه اية صعوبات في التنفيذ
 
 
 
 
 

/ السنويةالكلفة

 دينار

الراتب 

 دينار/لشهريا

 البيان العدد

مهندس زراعي/مشروعصاحب ال ١ ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 فني نحل ١ ١٢٠ ١,٤٤٠

 مل اع ١ ٨٥ ١,٠٢٠

 موعالمج ٣ ٤٠٥ ٤,٨٦٠



 

 ١٥

 الدراسة المالية. ٥
 :  تكاليف التشغيل للسنة األولى١. ٥

 دينار/ الكلفة البند
 ١,٦٣٥ المواد األولية

 ٤,٨٦٠ رواتب واألجورال

 ١,٤٤٠ الخدمات الضرورية

 ١,٠٠٠ اإليجارات 

 ٦٠٠ مصاريف التسويق

 ١,٥٤٠ تشغيلية اخرىمصاريف 

 ١١,٠٧٥ المجموع

 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ٢٠٥
 

 دينار/ الكلفة البيان
 ١,٢٥٠ العدد واألدوات

 ٧,٠٠٠ سيارات

 ١,٢٠٠ أثاث

 ٢٠٠ مينات مستردة أت

 ٩,٦٥٠ وع األصول الثابتةمجم

 ٢٠٠ مصاريف التأسيس

 ٥,٥٣٨ مال عامل الرأس

 ١٥,٣٨٨ المجموع الكلي

 

 

 

 

 



 

 ١٦

 

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل٣٠٥
 

يحتاج المشروع إلى مصاريف التأسيس العادية جميعها عبارة عـن مصـاريف            

 ٢٠٠بمبلـغ     وتقدر  اإلنتاج التجاري  لما قب تأسيس متوقع إنفاقها على المشروع      

 . دينار
 

 . رأس المال العامل٤. ٥
  وقد بلغ  شهر أ ٦ تم احتساب راس المال العامل على أساس الدورة اإلنتاجية لمدة         

 .دينار ٥,٥٣٨
 

 وسائل التمويل بالدينار ٥. ٥
  مالك المشروع باإلضافة إلى الحصول على قرض        سيتم تمويل المشروع من قبل    

ا، كما هو موضح فـي الجـدول        سنوي % ٨  بفائدةمؤسسات اإلقراض المحلية و   

 :التالي
 

 البيان دينار / القيمة %

 مساهمة صاحب المشروع ١٠,٣٨٨ ٦٨

 قرض الموجودات الثابتة ٥,٠٠٠ ٣٢

  المجموع ٢٨٦٦٨ ١٠٠

 

  األسس والفرضيات المالية٦٠٥
تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية كذلك يمكـن افتـراض أن عمـر               

تم اعتماد األسس والفرضيات التالية فـي       . شغيلي هو خمس سنوات   المشروع الت 

 : كما يلي واتالتحليل المالي للمشروع لمدة خمس سن

تم افتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع            •

 .الزيادة المفترضة لإليرادات

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

 .مشروع معفى من ضريبة الدخل باعتباره مشروعا زراعيااعتبر ان ال •

 %. ٧٥ستكون افترض أن نسبة توزيع األرباح  •



 

 ١٧

 

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧. ٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية  كذلك. للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

وأن المردود المالي يرتقي على الوفاء بالتزاماته المالية  اقادرسيكون ن المشروع أ

مرفق كذلك بهذه الدراسة حساب األرباح والخسائر، التدفق  .لمستوى التوقعات

 :والتي تبين ما يلي.  التقديريةةالنقدي، الميزاني
 

دينار في السنة األولى     ٢,٩٧١ وح بين يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يترا       -

 . دينار في السنة الخامسة٤,٧٥٥و   للتشغيل

تبلغ قيمة الرواتب واألجور     . لثالثة موظفين وعمال  سيوفر المشروع فرص عمل      -

 دينـار فـي     ٥,٩٠٧دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٤,٨٦٠التي ستدفع لهم    

 .السنة الخامسة

 % ٣١,١ في السنة األولـى و    %  ١٩,٤  بين تثماراالسح نسبة العائد على     تتراو -

 ونسبة العائد علـى حقـوق الملكيـة بـين         . في السنة الخامسة للتشغيل التجاري    

 %. ٣١,١و % ٢٦,٧

 .  دينار١٦,٠٨٣  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤١,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ٢,٠إليرادات الى االستثمارات حالية لتبلغ ناتج قسمة القيمة ال -

    . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

في حالة زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل او تخفيض اسعار البيع بنسب              -

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير الماليـة اعلـى          % ٢٠و% ١٠تتراوح بين   

  .دوى المشروعجمن الحد األدنى الالزم للحكم على 

 

 

 

 

 

 
 



 

 ١٨

  المالحق المالية٨٠٥
  و الخسائراألرباححساب  -١

 قائمة التدفقات النقدية -٢

 لعموميةالميزانية ا-٣

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية -٤
 



الموقع المقترح
وادي االردن

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

16,00016,80017,64018,52219,448المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,6351,7171,8031,8931,987تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
2,4602,5832,7122,8482,990تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
2,2502,3632,4812,6052,735تكاليف المصنع التشغيلية

6,3456,6626,9957,3457,712مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
9,65510,13810,64511,17711,736الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

600630662695729مصاريف البيع والتسويق
3032333536قرطاسية
1,0001,0001,0001,0001,000إيجارات

00000أيجار أرض
700735772810851مصاريف أخرى

4,7304,9175,1125,3185,534مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,3541,3541,3541,3541,354اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,2846,2716,4676,6726,888مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
3,3713,8674,1784,5054,847الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

40033225817993الفائدة على القرض
2,9713,5353,9204,3264,755الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
2,9713,5353,9204,3264,755األرباح الصافية

%59%60%61%62%65نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 11,07710,94211,14411,35311,569نقطة التعادل

%59%61%63%65%69نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

025.000أألبنية
025.000منشآت أخرى
1,25010.00125معدات وأجهزة

1,2006.67180األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
1,354المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,5385,5380رأس المال العامل المطلوب

15,38810,3885,000إجمالي تكلفة المشروع
%32%68%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
النحل الطنان



الموقع المقترح
وادي االردن

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
16,00016,80017,64018,52219,448المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
16,00016,80017,64018,52219,448المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
10,388حقوق الملكية

5,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

4,7206,1657,4828,82310,185الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
15,38820,72022,96525,12227,34529,633مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
9,650مجموع اإلستثمارات

8186,3456,6626,9957,3457,712التكاليف التشغيلية المباشرة
4,7304,9175,1125,3185,534إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
40033225817993الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

10,66811,47511,91112,36612,84213,339إجمالي التدفق النقدي الخارج
4,7209,24511,05412,75714,50316,294صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
8529209941,0741,160أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
8529209941,0741,160إجمالي دفعات سداد القرض

4,7208,39310,13411,76213,42915,134رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,2282,6512,9403,2443,566توزيعات األرباح

4,7206,1657,4828,82310,18511,568صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
النحل الطنان



الموقع المقترح
وادي االردن

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
4,7206,1657,4828,82310,18511,568النقد

00000المدينون
818818818818818818المخزون

5,5386,9828,3009,64011,00212,386إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
0المباني

1,250األجهزة والمعدات
1,200األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
200تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
9,6509,6509,6509,6509,6509,650إجمالي األصول الثابتة
1,3542,7094,0635,4186,772اإلستهالك التراآمي

9,6508,2966,9415,5874,2322,878القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
15,38815,27815,24115,22715,23515,264مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
852920994107411600اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

852920994107411600مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

414832272233116000رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
414832272233116000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
10,38810,38810,38810,38810,38810,388رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

7431,6262,6063,688األرباج المجمعة
7438849801,0811,189الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

10,38811,13012,01412,99414,07515,264مجموع حقوق الملكية
15,38815,27815,24115,22715,23515,264مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %31.1%28.4%25.7%23.2%19.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%31.1%30.7%30.2%29.4%26.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 7.68.39.09.5NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
النحل الطنان



الموقع المقترح

وادي االردن

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%15,3885تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %10,3885مساهمة صاحب

%5,00012القروض

%75%32.5القرض الى التكاليف %

%0%67.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

2,9713,5353,9204,3264,755صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %24.4%23.4%22.2%21.0%18.6الربح قبل الضريبة

%31.1%28.4%25.7%23.2%19.4معدل العائد على اإلستثمار %

%31.1%30.7%30.2%29.4%26.7معدل العائد على حقوق الملكية %

7.68.39.09.5NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

11,07710,94211,14411,35311,569نقطة التعادل (بالدينار)

ثالثا : المعايير المالية وتحليل الحساسية :

الحالة االساسيةالمعيار المالي

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 16,08315,17914,27612,6029,12211,5527,022صافي القيمة الحالية

IRR %23.9%32.3%28.7%35.0%35.1%38.0%41.4معدل العائد الداخلي

B/C 2.01.91.81.81.61.71.4القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

11,217

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

25.6%

29.6%

6.9

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

النحل الطنان

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

3,901

21.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR41.4%معدل العائد الداخلي

NPV16,083صافي القيمة الحالية

B/C2.0اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR38.0%معدل العائد الداخلي

NPV15,179صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR35.1%معدل العائد الداخلي

NPV14,276صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR35.0%معدل العائد الداخلي

NPV12,602صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR28.7%معدل العائد الداخلي

NPV9,122صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR32.3%معدل العائد الداخلي

NPV11,552صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR23.9%معدل العائد الداخلي

NPV7,022صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,6680-10,668

14,7204,925205

22525,2214,969

32645,5325,268

42785,8595,581

529227,27126,980

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

011,7340-11,734

14,7204,925205

22525,2214,969

32645,5325,268

42785,8595,581

529227,55927,268

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

012,8010-12,801

14,7204,925205

22525,2214,969

32645,5325,268

42785,8595,581

529227,84727,556



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

010,6680-10,668

14,7204,125-595

22524,3814,129

32644,6504,386

42784,9334,655

529225,72125,429

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

010,6680-10,668

14,7203,325-1,395

22523,5413,289

32643,7683,504

42784,0073,729

529224,17023,878

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

010,7490-10,749

15,1923,818-1,375

22774,0633,786

32914,3224,031

43054,5934,287

532126,60926,288

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

010,8310-10,831

15,6642,710-2,954

23022,9062,603

33173,1112,793

43333,3262,993

535025,94725,597
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