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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل البطالة التي يعاني) إرادة(
  .منها الشباب األردني

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

فرص األستثمار وتحديد إحتياجات المجتمعات المحلية محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
  .من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

  
ة والمالية للفرصةـإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي الضوء على النواحي التسويقية والفني

.ثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإلستثمارية إلطالع وتعريف المست
  

أيةلتقديم ) إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 
  .لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشاريع مساعدة تحتاجونها 

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

  .مركزاً 
  

  )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 ٣

    المحتويات

 .١ ملخص المشروع   

  .٢ المقدمة 
    ١٠٢ وصف المشروع

   ٢٠٢  المشروعوأهداف مبررات 
  ٣٠٢   المقترح للمشروع العامالموقع

 .٣   دراسة السوق 
   ١٠٣  وصف المنتج

   ٢٠٣  العرض والطلب
   ٣٠٣   السوقاالنتاج المتوقع وحصة المشروع من

   ٤٠٣  اإليرادات المتوقعة
 .٤   الدراسة الفنية 

   ١٠٤ موقع المشروع
    ٢٠٤ األرض والبناء واألثاث
   ٣٠٤   األدواتاألجهزة والمعدات و

   ٤٠٤ المواد األولية الالزمة لإلنتاج
   ٥٠٤ الهيكل اإلداري والعمالة

    ٦٠٤  الخدمات الضرورية
    ٧٠٤   المشروعبرنامج تنفيذ

 .٥ الدراسة المالية  
   ١٠٥  تكاليف التشغيل السنوية

   ٢٠٥ تكاليف المشروع
   ٣٠٥ وسائل التمويل

   ٤٠٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
    ٥٠٥  رأس المال العامل

  
  
  
  
  
  
  
  
  



 
 

 ٤

  
  

  
  

  
 
  

  

 ملخص المشروع-١

 اشتال الفراولةانتاج اسم المشروع

 جنوب عمان  المقترحموقع المشروع

 اشتال فراولة منتجات المشروع

  اشخاص  ٥ األيدي العاملة

  دينار  ٢٣,٦٤٨ ياالستثمار الكل

  % %٣٥,٨ معدل العائد الداخلي

  دينار  ١٨,٦٩٢ صافي القيمة الحالية

    ١,٨القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارات

  سنوات  ٣ فترة االسترداد

  انتاج اشتال الفراولةمشروع 



 
 

 ٥

  

  

  

  

  
المسـاحات المزروعـة    ازدادت  ، حيـث    ى إنتاج الفراولة منذ عشر سنوات       بدأ التركيز عل  

ادت إمكانية التصدير إلى دول أوروبا والدول المجـاورة         دزكما ا باإلضافة إلى تطور النوعية     

  .بسبب جودة النوعية والتوقيت المناسب لإلنتاج 

  

مـن  % ٢٥ تشكل   و) األمهات   (األشتالإن تكلفة إنتاج الفراولة مرتفعة بسبب ارتفاع ثمن         

من االشتال المستخدمة في زراعة الفراولة يتم استيرادها مـن           % ٩٠ كلفة اإلنتاج علما ان   

 لذلك يعتبر إنتاج أشتال الفراولة محليا حافز للمـزارعين لزيـادة اإلنتـاج بسـبب                .الخارج

  .انخفاض تكلفة إنتاجها 

  
   :وصف المشروع ١٠٢

لة الالزمة للمزارعين بطرق علمية حديثة تعتمد على        يتمثل المشروع في انتاج اشتال الفراو     

  . تجارب الدول المجاورة وغيرها بهدف توفير األشتال السليمة وفي الوقت المناسب للزراعة

  
   :مبررات وأهداف المشروع  ٢٠٢

  .إنتاج أشتال نظيفة وقوية وخالية من األمراض  -

   .توردوبأسعار منافسة للمسلوقت المناسب  األشتال في ا توفير -

 .توفير عدد من فرص العمل -

  .تحسين الوضع اإلقتصادي لصاحب المشروع -

  

  

  

  

  المقدمة. ٢



 
 

 ٦

   :الموقع العام للمشروع ٣٠٢
 )مادبـا   و    اليـادودة ، القسـطل      ( يقترح أن يقام المشروع في منطقة جنوب عمان         

  .ألسباب مناخية بشكل أساسي 
  
   :دراسة السوق -٣

مل على زيـادة إنتاجهـا وبمنـاطق        إن زيادة الطلب على الفراولة محليا وخارجيا ع       

مختلفة لتوفيرها على مدار العام ، وتزرع في األغوار والمناطق الشفوية مما يعنـي              

  .حاجة المزارعين إلى األشتال في أوقات مختلفة من السنة 
  

   :وصف المنتج ١٠٣
سيعمل المشروع على تأمين أشتال الفراولة للزراعة ذات مواصفات عالية الجودة من حيث             

قوة الشتلة وخلوها من األمراض وفي الوقت المناسب بتقنيات إنتاجية عاليـة وتعريضـها              

للتبريد لحفظها وإدخالها في فترة السكون المطلوبة أو تسليمها طازجة في عبوات خاصـة              

  .تضمن استمرار نموها في األرض الدائمة لدى المزارع 

صفات إنتاجية عالية نتبع الخطوات     ولضمان إنتاج أشتال قوية وخالية من األمراض وذو موا        

  :التالية 

  . وخلط السماد العضوي بالتربة  االرضحراثة -

  . بغاز الميثيل برومايد التربة تعقيم  -

  . تهوية التربة وتحضيرها للزراعة وإضافة مواد التعقيم الحيوية  -

  . الري بالتنقيط وكذلك الري الرذاذي استخدام  -

ات منتجة باسـتخدام تقنيـة اإلكثـار باألنسـجة          مهأتأمين مصدر للحصول على أشتال       -

Technoculture    ويجب أن تكون هذه األمهات من األصناف المطلوبـة والمناسـبة ،

  .لموعد الزراعة 

  . زراعة األمهات وريها وتسميدها وخدمتها للوقاية من أية إصابة مرضية  -

ليـة المقاومـة     إضافة الفطريات الحيوية مرة أخرى من خالل شبكة الري لزيـادة فعا            -

  .الحيوية ألمراض التربة 

 المنتجة من خالل     نكش التربة وإزالة األعشاب الغريبة وتهيئة األرض الستقبال األشتال         -

   .Runners ما يعرف بالطرود الزاحفة

  . إزالة األوراق القديمة عن األمهات وكذلك إزالة األزهار ان وجدت  -

   . متابعة ري وتسميد وخدمة المشروع  -



 
 

 ٧

  
  : العرض والطلب ٢. ٣
 ثمار الفراولة من قبـل      نتاجإ الفراولة للزراعة بهدف      من أشتال   حاجة السوق المحلي   قدرت

  %٩٠ يتم تامين  مليون شتلة    ٣,٥بحوالي  للزراعات المنزلية والحدائق    كذلك   و المزارعين

   .انتاج محلي من قبل بعض اصحاب المشاتل والباقي عن طريق االستيرادمنها 

نات المستقاة من مؤسسة التسويق الزراعي وجمعية منتجي ومصـدري الخضـار            تفيد البيا 

  :والفواكه ان المساحات المزروعة بالفراولة واحتياجاتها من االشتال كما في الجدول التالي 

  
المساحة   المنطقة

  دونم/المزروعة

  االشتالاجمالي   دونم/االشتالعدد 

  ٢,٤٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠  ٣٠٠  األغوار

  ٨٠٠,٠٠٠  ٨,٠٠٠  ١٠٠  الشفا

  ٣٠٠,٠٠٠  -  -  لحدائق المنزليةا

  ٣,٥٠٠,٠٠٠      المجموع
هذا ونتيجة وعي المواطنين لألهمية الغذائية لفاكهة الفراولة، فقد تم افتراض نمو بالطلب 

وتعادل نسبة النمو التقريبي للسكان، مما يعني ان يقوم المزارعون بزيادة % ٣بنسبة عليها 

هذا ويبين . بالتالي زيادة الطلب على األشتال الالزمة للزراعةانتاجهم من هذه الفاكهة و

  :الجدول التالي الطلب المتوقع على اشتال الفراولة للسنوات الخمسة القادمة

  

 مليون/إجمالي احتياجات السوق  السنة

٣,٦  ٢٠٠٤  

٣,٧  ٢٠٠٥  

٣,٨  ٢٠٠٦  

٣,٩  ٢٠٠٧  

٤,١  ٢٠٠٨  



 
 

 ٨

  

  

  

  

  

  

  

  

   : من السوقة المشروع االنتاج المتوقع وحص٣٠٣
 تشكل حوالي  ألف شتلة سنويا٦٠٠ب ) المشتل(تقدر الطاقة االنتاجية القصوى للمشروع 

هذا وقد ، ٢٠٠٨من حجم السوق للعام %١٥ و٢٠٠٤من حجم السوق المتوقع للعام % ١٧

  :تم تقدير وفقا لإلفتراضات التالية

ات في الدونم  شتلة من اشتال األمه١٠٠٠ دونم ويمكن زراعة ٢٠ان حجم المشروع  -

  .الواحد

 األشتال المنتجة من خالل الطرود الزاحفةان معدل انتاج اشتال األمهات من ا -

Runners شتلة٣٠ يبلغ . 

) عالية الجودة( الف من االشتال المنتجة ستكون من الصنف األول ٥٠٠ان حوالي  -

  .ستباع للمزارعين والباقي من الصنف الثاني ستباع ألصحاب الحدائق المنزلية

  
  :يرادات المتوقعة  اال٤٠٣

  
   : للمشروع المتوقعةالسنويةيرادات اإليبين الجدول التالي 

سعر   األشتالعدد   الصنف

  دينار/الشتلة

  دينار/اتإليراداإجمالي 

A  ٣٥,٠٠٠  ٠,٠٧٠  ٥٠٠,٠٠٠  
B  ٥,٠٠٠  ٠,٠٥٠  ١٠٠,٠٠٠  



 
 

 ٩

  ٤٠,٠٠٠    ٦٠٠,٠٠٠  المجموع

ـ       ابق مناسـبة وتتماشـى وأسـعار السـوق ،     تعتبر األسعار المشار اليها في الجـدول الس

وسيمتازالمشروع بان انتاجه سيكون متاحا عند الطلب في اوقات الزراعة المختلفة كبـديل             

  .لإلنتظار كما في الوضع الحالي الذي يتم بتامين معظم األشتال عن طريق اإلستيراد
  
  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  :الدراسة الفنية  .٤
  

   :موقع المشروع ١٠٤

  
 وذلك السباب ) مادباواليادودة  ، القسطل ( إن الموقع المناسب للمشروع جنوب عمان 

 هذا ويجب مراعاة .وتوفر مصادر المياهمناخية بالدرجة االولى وكذلك لسهولة التسويق 

  .توفر الكهرباء عند اختيار الموقع

  
  : األرض والبناء واألثاث  ٢٠٤

تقريبا ، ويبين الجـدول التـالي        دونم   ٢٠تها   أرض مساح  تم افتراض اقامة المشروع على    

  :احتياجات المشروع من األبنية وتوابعها 

  

  دينار/ التكلفة   البيان

 ٤٠مبنى زراعي بسيط للعمال ولصاحب المشروع بمساحة 

  متر مربع

٩٠٠  



 
 

 ١٠

  ٣٠٠  أثاث

  ١,٢٠٠  المجموع

  .نار سنويا دي٥٠٠ دينار للدونم أي ٢٥تم افتراض بدل ايجار ألرض المشروع بواقع 

  

  

  

  

  

  

   األجهزة والمعدات واألدوات ٣٠٤
  

  :يحتاج المشروع الى ما يلي 

  دينار/ التكلفة   البيان
  ٥٠٠  ماتور ضخ مياه

  ٣٥٠  ماتور رش

  ٣٥٠  رةلت وفوحدة تسميد

  ١٠٠  أدوات وعدد زراعية

  ٤,٠٠٠  )غرفة (وحدة تبريد

  ٤,٠٠٠  شبكات ري تنقيط ورذاذي

  ٥٠٠  )كبالستي/ تراب(بركة مياه 

  ٧,٠٠٠  سيارة نقل

  ١٦,٨٠٠  المجموع
  

  :لية الالزمة لإلنتاجاألوالمواد  ٤٠٤
  :تتمثل المواد األولية الالزمة لإلنتاج بما يلي

  
  . دينار ٥,٠٠٠ فلس للشتلة، أي ما مجموعه ٢٥٠اثمان اشتال امهات بواقع  -

 . دينار١٥٠٠ دينار للدونم، أي ٧٥ أسمدة عضوية وكيماوية بواقع  -



 
 

 ١١

 . دينار٤٠٠ دينار للدونم، أي ٢٠ة ومبيدات بواقع أدوي -

 . دينار٦,٠٠٠ دينار للدونم، أي ٣٠٠مياه للري بواقع  -

 . دينار٥٠٠ دينار للدونم، أي ٢٥مواد مقاومة حيوية بواقع  -

 . دينار٣,٩٠٠ دينار للدونم، أي ١٩٥بواقع بالغاز حراثة وتعقيم تربة  -

  . دينار١٨٠٠الكيس أي /  فلس ٣أكياس بالستيكية بواقع  -

  

  
  

   :الهيكل االداري والعمالة ٥٠٤
  : فرص عمل كما يبين الجدول التالي ٥يوفر المشروع 

  دينار/ الراتب السنوي   دينار/ الشهريالراتب  العدد  البيان

  ٢,١٠٠  ١٧٥  ١  صاحب المشروع

  ٤,٨٠٠  ١٠٠  ٤  عامل

  ٦,٩٠٠    ٥  المجموع
  

   : الخدمات الضرورية للمشروع٦٠٤

 بالكهرباء الالزمة لتشغيل غرفة التبريد بشكل رئيس باإلضافة الى تتمثل الخدمات

ويقدر اإلستهالك منها . اإلنارة وتشغيل باقي المعدات من مضخات مياه وخالفه

  . دينار سنويا٥٤٠ب 
  

   :برنامج تنفيذ المشروع ٧٠٤
تئجار يتوقع ان يتم تنفيذ هذا المشروع خالل فترة وجيزة ال تتعدى ثالثة اشهر بدء من اس

األرض واقامة األبنية البسيطة المطلوبة وشراء األجهزة والمعدات وتمديد شبكات الري 

  .والبدء بالزراعة
  
   : الدراسة المالية-٥
  

   :السنويةتكاليف التشغيل  ١٠٥

  دينار/ التكلفة  البند



 
 

 ١٢

  ١٩,١٠٠  نتاجإمواد أولية و لوازم 

  ٧,٦٥٩  جورأرواتب و

  ١,٢٦٠  خدمات ضرورية

  ٥٠٠  يجاراتإ

  ١,٢٠٠  مصاريف تسويق

  ١,١٧٠   خرىأمصاريف تشغيلية 

  ٣٠,٨٨٩  المجموع

  

  
   :تكاليف المشروع ٢٠٥

  دينار/ التكلفة  البند
  ١٨,٠٠٠  موجودات ثابتة

  ٥,١٤٨  رأسمال عامل

  ٥٠٠  مصاريف تأسيس

  ٢٣,٦٤٨  المجموع

  
  :وسائل تمويل المشروع  ٣٠٥

  ١٣,٦٤٨  مساهمة صاحب المشروع

  ١٠,٠٠٠  قرض مقترح

  ٢٣,٦٤٨  المجموع
  

  مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل ٤٠٥
  

  . دينار٥٠٠قدرت مصاريف التأسيس لهذا المشروع بمبلغ 
  

  : رأس المال العامل٥٠٥
  

  . دينار٥,١٤٨لمدة شهرين وتعادل  اإلنتاجية  الدورةتم احتساب راس المال العامل على أساس
 



 
 

 ١٣

  :   األسس والفرضيات المالية٦٠٥
  

ض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض ألغرا

 دينار ، يسدد القرض ١٠,٠٠٠لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة بقيمة 

يبدأ التسديد عند %. ٨على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

  . وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح نهاية السنة التشغيلية األولى

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنوات مع إمكانية إمتداد العمر التشغيلي 

  -:واستمرار المشروع  لعشرة سنوات وذلك باإلعتماد على األسس والفرضيات التالية

  

م ومدخالت اإلنتاج تم إفتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخا

  .ستكون نقدية 

تم إفتراض أن المصاريف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متفق مع الزيادة المفترضة 

 .لإليرادات

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

 .اعتبر ان المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيا 

  %.١٢ية بمعدل خصم قدره تم إحتساب صافي القيمة الحال

  

   ملخص المؤشرات والكشوف المالية٧٠٥
  

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

تشير التدفقات النقدية ان كذلك . للسنوات الخمسة القادمةربحاً صافياً المشروع يحقق 

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعات على الوفاء بالتزاماته المالية المشروع قادر

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

  :والتي تبين ما يلي
  
 دينار في السنة األولى ٥,١٩٧يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين  -

  .  دينار في السنة الخامسة٤,٣٦١للتشغيل و

لهم تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع  . لخمسة موظفين وعمالسيوفر المشروع  -

 دينار في السنة األولى ترتفع ٧,٦٥٩بما فيها مساهمة المشروع في الضمان االجتماعي

 . دينار في السنة الخامسة٩,٣٠٩الى 



 
 

 ١٤

 في %٢٢,٠في السنة األولى و  % ٢٢,٤تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين     -

و  % ٣٤,٨ونسبة العائد على حقوق الملكية بين . السنة الخامسة للتشغيل التجاري

٢٢,٠.%  

 .ينار د١٨,٦٩٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٥,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع      -

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

 . سنوات   ٣رة اإلسترداد للمشروع  تبلغ فت -

  

  

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

يبقى المشروع مجديا وتبقى المعايير المالية اعلى من الحد  % ٢٠و% ٥تتراوح بين 

زيادة اال ان المشروع يعتبر حساسا عند . دوى المشروعجاألدنى الالزم للحكم على 

األمر الذي يتطلب مراعاة ذلك لدى اإلنفاق على تكاليف  % ٢٠تكاليف التشغيل بنسبة 

 .تشغيلال
  
 
 
  
 

  حساب االرباح و الخسائر )١

  قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 يةالملخص والمعايير المال )٤

  
 

 
 
 

  الماليةمالحقال ٨٠٥



الموقع المقترح
عمان

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

40,00040,00040,00040,00040,000المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

19,10019,10019,10019,10019,100تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
5,3285,5945,8746,1686,476تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
1,9201,9581,9982,0382,078تكاليف المصنع التشغيلية

26,34826,65326,97227,30527,654مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,65213,34713,02812,69512,346الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,2001,2241,2481,2731,299مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

500500500500500أيجار أرض
510520531541552مصاريف أخرى

4,5414,6924,8495,0135,184مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
2,6142,6142,6142,6142,614اإلستهالك لإلصول الثابتة

5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,6557,3067,4637,6287,799مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
5,9976,0415,5655,0674,547الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

800664516357186الفائدة على القرض
5,1975,3775,0484,7104,361الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
5,1975,3775,0484,7104,361األرباح الصافية

%63%60%57%55%56نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 24,77423,88524,50025,16025,869نقطة التعادل

%65%63%61%60%62نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

90010.0090أألبنية
4,5005.00900منشآت أخرى
5,30010.00530معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
7,0006.671,049وسائل نقل

010.000أخرى
2,614المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5001500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
5,1485,1480رأس المال العامل المطلوب

23,64813,64810,000إجمالي تكلفة المشروع
%42%58%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج اشتال الفراولة



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
40,00040,00040,00040,00040,000المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
40,00040,00040,00040,00040,000المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
13,648حقوق الملكية

10,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

1,9654,6746,7928,68010,325الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,64841,96544,67446,79248,68050,325مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
18,000مجموع اإلستثمارات

3,18326,34826,65326,97227,30527,654التكاليف التشغيلية المباشرة
4,5414,6924,8495,0135,184إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
800664516357186الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

21,68331,68932,00832,33732,67633,024إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,96510,27612,66614,45516,00417,300صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
1,7051,8411,9882,1472,319أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
1,7051,8411,9882,1472,319إجمالي دفعات سداد القرض

1,9658,57110,82512,46613,85714,981رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
03,8974,0333,7863,5323,271توزيعات األرباح

1,9654,6746,7928,68010,32511,710صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج اشتال الفراولة



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
1,9654,6746,7928,68010,32511,710النقد

00000المدينون
3,1833,1833,1833,1833,1833,183المخزون

5,1487,8579,97511,86313,50814,894إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
5,400المباني

5,300األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

7,000السيارات
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
18,00018,00018,00018,00018,00018,000إجمالي األصول الثابتة
2,6145,2297,84310,45813,072اإلستهالك التراآمي

18,00015,38612,77110,1577,5424,928القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,64823,24322,74622,02021,05019,822مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
1,7051,8411,9882,1472,3190اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

1,7051,8411,9882,1472,3190مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

8,2956,4554,4662,31900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
8,2956,4554,4662,31900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
13,64813,64813,64813,64813,64813,648رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,2992,6433,9065,083األرباج المجمعة
1,2991,3441,2621,1771,090الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

13,64814,94716,29217,55418,73119,822مجموع حقوق الملكية
23,64823,24322,74622,02021,05019,822مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %22.0%22.4%22.9%23.6%22.4معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%22.0%25.1%28.8%33.0%34.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 4.35.05.55.80.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.60.40.30.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
انتاج اشتال الفراولة



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,6480تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %13,6482مساهمة صاحب

%10,00012القروض

%75%42.3القرض الى التكاليف %

%0%57.7مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

5,1975,3775,0484,7104,361صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %10.9%11.8%12.6%13.4%13.0الربح قبل الضريبة

%22.0%22.4%22.9%23.6%22.4معدل العائد على اإلستثمار %

%22.0%25.1%28.8%33.0%34.8معدل العائد على حقوق الملكية %

4.35.05.55.80.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.60.40.30.10.0الديون

24,77423,88524,50025,16025,869نقطة 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 4,596-18,69216,80314,91511,1503,6087,048صافي القيمة الحالية

IRR %6.3%20.8%16.7%26.3%28.4%31.8%35.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.81.71.51.51.21.30.8القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

24,838

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

22.7%

28.7%

4.1

0.3

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

انتاج اشتال الفراولة

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,939

12.3%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR35.8%معدل العائد الداخلي

NPV18,692صافي القيمة الحالية

B/C1.8اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR31.8%معدل العائد الداخلي

NPV16,803صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR28.4%معدل العائد الداخلي

NPV14,915صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR26.3%معدل العائد الداخلي

NPV11,150صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR16.7%معدل العائد الداخلي

NPV3,608صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR20.8%معدل العائد الداخلي

NPV7,048صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR6.3%معدل العائد الداخلي

NPV-4,596صافي القيمة الحالية
B/C0.8اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,6830-21,683

11,9659,1117,146

2768,6558,580

3798,1798,100

4837,6827,599

58729,27329,186

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,8520-23,852

11,9659,1117,146

2768,6558,580

3798,1798,100

4837,6827,599

58729,76529,679

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,0200-26,020

11,9659,1117,146

2768,6558,580

3798,1798,100

4837,6827,599

58730,25830,171



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,6830-21,683

11,9657,1115,146

2766,6556,580

3796,1796,100

4835,6825,599

58726,68726,600

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,6830-21,683

11,9655,1113,146

2764,6554,580

3794,1794,100

4833,6823,599

58724,10124,015

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,0020-22,002

12,1616,0223,861

2845,5215,437

3874,9974,910

4914,4504,358

59526,53626,441

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

022,3200-22,320

12,3582,933575

2912,3872,295

3951,8151,720

41001,2181,118

510423,79923,695
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