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

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

 
 فـي مختلـف ) إرادة(اري مراكز تعزيز اإلنتاجيــة لقد جاءت هذه الدراسة ضمن جهود مستش 

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

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

 .ستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع المقترحة لإلستثماراإل
 

لتقديم أيـة) إرادة(لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة           
 .يع مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيس وتنفيذ المشار

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

 .مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
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  المحتويات
 ٠١ ملخص المشروع 

 .٢ المقدمة  
   ١. ٢ وصف المشروع
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 المقدمة .٢
يعتبر األردن من الدول المتقدمة في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة عامـة            

والخضار على وجه الخصوص، وتستخدم تقنيات متطورة في إنتـاج محاصـيل            

سنة،البيوت البالسـتيكية، الـري بـالتنقيط، وبـرامج         الخضار مثل البذور المح   

األسمدة ومكافحة اآلفات الزراعية التي من شأنها مضاعفة اإلنتاجية في وحـدة            

 ويتركز النشاط الزراعي النباتي في وادي األردن نظرا لوجود مصادر           .المساحة

إلضافة مياه للري بشكل دائم وفي المرتفعات والسهول بالنسبة للمناطق البعلية با          

إلى المناطق الشرقية من المملكة التي تعتمد على مياه اآلبار الجوفية في الري،             

ألف دونم بالمحاصيل الحقلية والخضار      ) ٢٦٥٥,٦(إذ يزرع في األردن حوالي      

% ٣٧ألف دونم مرويـة وبنسـبة       ) ٩٧٦,٦(واألشجار المثمرة المختلفة، منها     

 ألـف   ١٦٧٩و  )  اكثر من مرة   لكون المساحة قد تزرع   (وهي مساحة محصوليه    

 .من األراضي الزراعية في المملكة% ٦٣دونم تزرع بالمحاصيل البعلية وبنسبة 

 

 ١٣٠ حاليا   منتسبيهاأن عدد   تشير بيانات جمعية منتجي مستلزمات اإلنتاج إلى        

 طلبا للعضوية تحت التسـجيل لغايـة        ١٥منها  )  شركة أو محل زراعي   (عضوا  

في مجال بيع مستلزمات اإلنتاج المختلفـة وتزويـد         ممن يعملون   . ٢٠٠٣/ أيار

السوق المحلي باحتياجاته من بذور وتقاوي، أدوات ومعدات زراعية، مبيـدات           

 .الخ... وأسمدة، وأنابيب ري بالتنقيط وبيوت بالستيكية 
 

 : وصف المشروع١. ٢
 

إن المشروع المقترح عبارة عن محل تجاري متكامل سيعمل على بيـع البـذور              

قاوي الزراعية الخاصة بزراعة المحاصيل الخضرية بكافة أنواعهـا، وبيـع           والت

المبيدات الزراعية سواء الحشرية أو الفطرية وكـذلك األسـمدة لكافـة أنـواع             

  باإلضـافة إلـى بيـع العـدد        تالمحاصيل الحقلية من أشجار مثمرة وخضراوا     

 . والمزارع الزراعية الالزمة ألعمال الحدائق واألدوات



 ٧

 :بررات وأهداف المشروع  م٢. ٢
 

ال يوجد في منطقة المفرق محل زراعي متكامل يعمل على خدمة المزارعين وتلبيـة       

 محل زراعـي متكامـل      اقامةاحتياجاتهم من مستلزمات اإلنتاج بكافة أشكالها، وان        

يلبي احتياجات المزارعين العاملين في زراعة المحاصيل الزراعية المختلفة سـيوفر     

لتأمين )  عمان، اربد، الزرقاء  (والمال وعناء السفر إلى المدن الرئيسة       عليهم الجهد   

  :يهدف المشروع إلىكما احتياجاتهم من مستلزمات اإلنتاج 

 .تأمين مستلزمات اإلنتاج بكافة أنواعها إلى المزارعين  •

 .خلق فرص عمل جديدة •

 .زيادة دخل مالك المشروع •
 

  الموقع العام للمشروع٣. ٢
ن الموقع في مدينة المفرق كونها المركز الرئيس للمحافظة وباعتبار مدينة           يقترح أن يكو  

 م يحصل مزارعي محافظة المفرق علـى احتياجـاته        إذ. لمحافظةلالمفرق موقعا متوسطا    

 .حاليا من مستلزمات اإلنتاج من مدينة المفرق وعمان واربد والزرقاء
 

  السوقدراسة٠٣
 

قسم مكافحة اآلفات الزراعية في وزارة      صادر عن   ال ٢٠٠١  للعام  السنوي تقرير ال يشير

فـي محافظـة     مجـال الزراعـي   الإلى أن عدد الشركات والمحالت العاملة في        الزراعة  

 في مجال بيـع     تعمل شركة ومحل  )٢٢( بلغ   ٢٠٠١المفرق والمسجلة لديها حتى عام      

ة منهـا،    في مدينة المفرق والقرى القريب     أي في القصبة    )١٥(منها   مستلزمات اإلنتاج 

تلبـي جـزء كبيـر مـن         وهي عبارة عن محالت تجزئة        ، الشماليةوالباقي في البادية    

 الزبائن من المزارعين،    إلىغير متكاملة في تأمين خدماتها      لكنها  المزارعين و احتياجات  

 حوالي      محافظة المفرق    المساحة المزروعة بالمحاصيل الحقلية المختلفة في      علما بان   

  المملكـة   أراضـي  من إجمالي مساحة  % ) ١٣(وتشكل ما نسبته        دونم  ) ٣٤٥٠٧٠(

منطقة حسب تقرير وزارة    البلغت عدد الحيازات في     كما   المزروعة بالمحاصيل الحقلية،  

 . دونم ٤٣٨٢٢٨ وبمساحة إجمالية     حيازة   ١٠٦٣٥ ما مجموعه    ١٩٩٧للعامالزراعة  

 .٢٠٠١لعام لبالدونم / ويبين الجدول أدناه مساحة المحاصيل  المزروعة في األردن
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محاصيل  المنطقة

 الحبوب

محاصيل  الدخان

تالخضراوا

أشجار غير  أشجار مثمرة

 مثمرة

دونم/ اإلجمالي

٢٫٦٥٥٫٥١٩ ٤٢٦٫٥٧٥١٫٣٢٩٫٩٩٤٢٩٧٫٤٤٨ ٢٥٫٢٦٠ ٥٧٦٫٢٤٢ المملكة

 ٣٤٥٫٠٧٠ ٤٩٫٣٤٥ ٩٢٫٤٤٦ ٩٠٫٨٩٩ ١٠٠ ١١٢٫٢٨٠ المفرق

من % 

إجمالي 

 المملكة

١٣٫٠ ١٦٫٦ ٧٫٠ ٢١٫٣ ٠٫٤ ١٩٫٥ 

 .٢٠٠١التقرير السنوي لوزارة الزراعة  لعام : المصدر

 

  خدمات المشروع وتصنيفها ١٠٣
  

محل لبيـع مسـتلزمات اإلنتـاج       عبارة عن    من المشاريع التجارية وهو      المشروع

 .الزراعي من بذور وأسمدة ومبيدات ومعدات زراعية 
 

  الحصة السوقية والطاقة المقترحة٢٠٣
 المسـتوردة    اإلنتـاج مستلزمات  قيمة  تحديد  تم  ة المشروع من السوق     لتحديد حص 

 المختلفة والتي يوضحها الجدول     اإلنتاجلمعرفة حجم الطلب السابق على مستلزمات       

 :٢٠٠١لدينار لعام التالي با
 

 دينار/ قيمةال المادة

 ٨,٢٣٣,٢٣٤ أسمدة جميع األنواع

 ٥,٥٣٨,٦٤٥ ي البطاطاالبذور والتقاوي بما فيها قنار البصل وتقاو

 ٢,٧٧٦,٦٠٠ أشكالهامبيدات زراعية بجميع 

 ١٦,٥٤٨,٤٧٩ المجموع

المزروعة  جمالي المساحة إ/ المزروعة في المفرق لمساحةا

  %). ١٣ ( تعادلفي المملكة

٢,١٥١,٣٠٠ 

  .٢٠٠١وزارة الزراعة مديريات تقارير / المصدر
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وتوزيعهـا فـي المنـاطق      المنتجة محليا    اإلنتاج مستلزمات   نظرا لصعوبة معرفة كميات   و

األسـمدة،  ( فقد تم اعتماد قيمة المستوردات من مستلزمات اإلنتاج الثالثة           ،بالكمية والقيمة 

 .على اعتبار أن هذه المستلزمات سـتكون األنشـطة الرئيسـة للمحـل            ) البذور والمبيدات 

ة المساحة المزروعة    تم اعتماد نسب   ، فقد وبالتالي لتحديد حصة السوق في محافظة المفرق      

من إجمالي مساحة المملكـة     % ١٣بالمحاصيل الحقلية المختلفة في المحافظة والتي بلغت        

 لشراء البذور واألسـمدة والمبيـدات      وبذلك فأن المبالغ التي يتم التداول بها في المحافظة        

  . دينار٢,١٥١,٣٠٠ حواليتعادل 

 يؤمن احتياجاته من عمان      منهم  قسما وعند االستفسار من المزارعين في المنطقة تبين أن       

قدرت النسبة بناء على عدد مـن       ( من مزارعي المنطقة    % ١٠ويشكلون ما نسبته حوالي     

 ).المزارعين  الذين تم مقابلتهم

 

 حاجة السوق المحلي حاليا فـي محافظـة         من% ٩٠ نسبة   م تغطية يتكما أشرنا سابقا بأنه     

الشركات والمحالت الزراعية القائمة في     طريق   المفرق من مستلزمات اإلنتاج المختلفة عن     

وعليه تم تقـدير    محال بما فيها المشروع موضوع البحث،       ) ٢٣( هايبلغ عدد والتي  المفرق  

 : من مبيعات مستلزمات اإلنتاج كما يليالظاهرية للمشروع  حصةال
 

 قيمة المبيعات السنوية في المحافظة  = حصة المحل القائم حاليا 

 المحالت/ عدد الشركات    

     = ٣٠٠,٢,١٥١  x  ٠٩% 

     ٢٣ 

 السنة/  دينار٨٤,١٨٠ = 

 

من حصته في السـوق     % ٧٥لما سبق وألغراض التحفظ، فقد افترض ان المشروع سيحقق          

كما تم افتراض زيادة في المبيعات      .  دينار للسنة األولى من التشغيل       ٦٣,١٣٠الظاهري أي   

 .نسبة متحفظة أيضاسنويا وهي % ٢,٥نسبتها 

 

 

 

 

 



 ١٠

 
 والتسويق المنافسة  ٣٠٣

 عـدا   تجاريـا  محـال  ) ٢٢( في منطقة المفرق      القائمة  عدد المحالت الزراعية   يبلغ

 ماحتياجـاته يؤمنون  من مزارعي المنطقة    % ٩٠فترض أن   ا و ،المشروع قيد البحث  

مـان  الباقي يؤمن احتياجاته مـن ع      بينما   ، من تلك المحالت   اإلنتاجمن مستلزمات   

  .والمدن الرئيسة األخرى

 

تمنح المحالت الزراعية المشترين تسهيالت في الدفع وذلـك بتأجيـل جـزء مـن               

هذا ويصل هامش   . العروة الزراعية /لتسدد عند الموسم  % ٥٠مستحقاتهم تصل الى    

وقد افتـرض   . من قيمة المبيعات  % ٣٥-%٣٠الربح لدى هذه المحالت الى حوالي       

، كما افترض ا ن هامش      % ٥٠سهيالت في الدفع  نسبتها      ان هذا المشروع سيقدم ت    

 كما افترض ان    .من المبيعات %٢٥الربح الذي سيتم اعتماده سيكون منافسا وبنسبة        

 .المشروع سيقوم باإلتصال المباشر مع المزارعين لتسويق منتجاته والترويج لها

 

  المتوقعةاإليراداتو  البيعأسعار ٤٠٣
 

كما هو مبين في الجدول     المشروع لألعوام الخمسة القادمة      دات المتوقع أن تبلغ إيرا    من

من % ٢٥ تم افتراضها بنسبة     اإلنتاجنسبة الربح على مستلزمات      مع العلم أن     أدناه ،   

 من منتج إلى أخـر ومـن    تختلفأسعار البيعبان مع التأكيد  .  المبيعات السنوية  إجمالي

  :متوقعةبالنسبة لإليرادات ال شركة منتجة إلى  أخرى 

 

 اإليرادات السنويةالسنة
 دينار٦٣,١٣٠األولى

 دينار٦٤,٧١٠الثانية
 دينار٦٦,٣٢٥الثالثة
 دينار٦٧,٩٨٤الرابعة
 دينار٦٩,٦٨٤الخامسة

 

 

 



 ١١

 

 
 

 الدراسة الفنية٠٤
  :المشروع موقع ١٠٤

 

كون علـى  أن يأو على أطراف المدينة يفضل  في مدينة المفرق و    يقام المشروع يقترح ان   

مخزنين من  استئجار   يفي بحاجة المشروع     أن ويمكن   ، هامدخل المؤدي الى الطريق العام   

 . لبنية التحتية من طرق وماء وكهرباءا حيث تتوفر ،المحالت الفارغة في تلك المنطقة 
 

 : تجهيزات المحل البناء و٢٠٤
و تتمثـل هـذه     إلى بعض تعديالت لتالئم طبيعـة المشـروع ،          بحاجة   افترض ان البناء  

التعديالت بعملية بناء سدة للمحل وتركيب أبواب ألمنيوم على مـدخل المحـل و تهيئـة                

 دينـار   ١,٦٠٠الموقع ليتناسب و أغراض المشروع وتم تقدير هذه التعديالت بحـوالي            

 .أردني 

 ١,٢٠٠ وبـأجره سـنوية      ٢ م ٦٠حـوالي   ب ه مساحة المحل المنـوي اسـتئجار      قدرت

  .السنة  /دينار
 

 : والتجهيزاتاألثاث ٣٠٤ 
 

الستقبال وتجهيزات مكتبية وأثاث     أثاث بسيط عبارة عن     أثاثيحتاج المشروع إلى    

 باإلضافة إلى تجهيزات العرض والبيـع       . دينار ٥٠٠وقد قدرت كلفته بمبلغ     الزبائن  

وعلى ذلـك فـان     .  دينار ١,٥٠٠من ارفف، ميزان، كاونتر معدني وغيرها بكلفة        

 .   دينار٢,٠٠٠د تقدر بمبلغ إجمالي كلفة هذا البن

 

 :وسائط النقل ٤٠٤
 

للتسويق ونقل البضاعة، قـدرت كلفتهـا       ) بك اب (المشروع الى سيارة نقل     يحتاج  

 . دينار١٠,٠٠٠بمبلغ 

 

 



 ١٢

 : بضاعة للمتا جرةال ٥. ٤
 

 من إجمـالي  % ٧٥ل  شك، وت  البذور واألسمدة والمبيدات  بل البضاعة للمتاجرة    تمثت

 . المبيعاتقيمة
 

 : الضروريةالخدمات ٦٠٤
 

 ٢٤٠وتقدر كلفتها بمبلـغ     ماء وكهرباء   في المنطقة الخدمات الضرورية من      توفر  ي

 .دينار سنويا
 

 القوى العاملة واألجور السنوية ٧٠٤
 

وعامل عـادي   المشروع  إلى عدد من الموظفين يتمثل في مهندس زراعي           يحتاج  

 .للمناولة

 

الراتب الشهري دينار/ الكلفة  البيان
 صاحب المشروع/ مهندس زراعي ٢٠٠ ٢,٤٠٠

 عاديمل اع ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٣,٦٠٠
 

 

 : تنفيذ المشروعبرنامج  ٨٠٤
 

 .قصاها ثالثة اشهرأالمشروع خالل مدة من المتوقع أن يتم إنجاز 



 ١٣

 
 

 الدراسة المالية. ٥
 

 :بالدينار المشروع تكاليفملخص  ١٠٥
 

دينار/ الكلفة  
 ندالب

 

١,٦٠٠ 

٢,٠٠٠ 

١٠,٠٠٠ 

١٠٠ 

١٣,٧٠٠ 
 

 :األصول الثابتة

 تعديالت البناء -

  وتجهيزاتأثاث-

 سيارة-

 تأمينات مستردة-

 المجموع

 مصاريف التأسيس ٣٠٠

 رأسمال عامل ٨,٩١٦

 المجموع  ٢٢,٩١٦
 
 مصاريف التأسيس و ما قبل التشغيل  ٢. ٥ 

 

قدر . رى  باإلضافة للمصاريف األخ   خيصرتالوتسجيل  المصاريف رسوم   ال تغطي هذه 

  . دينار٣٠٠اجمالي هذا البند بمبلغ 
 

 . رأس المال العامل٣٠٥
وقد بلـغ   .  الدورة التشغيلية لمدة شهرين    تم احتساب راس المال العامل على أساس      

 .  دينار٨,٩١٦قيمته في السنة األولى 

 

 

 

 
 



 ١٤

  بالدينار وسائل التمويل٤. ٥
 شروع باإلضافة إلى الحصول علـى قـرض         مالك الم  سيتم تمويل المشروع من قبل    

، كما هو موضح في الجـدول        سنوات   ٣ لمدة   اسنوي % ١١ بفائدة   و رأسمال عامل 

 :التالي

 

 % القيمةالبند

%٦٥ ١٤,٩١٦مساهمة صاحب المشروع/ رأس المال   

%٣٥ ٨,٠٠٠قرض المواد األولية  

 ١٠٠ ٢٢,٩١٦ )دينار(  المجموع
 

 

  المالية  األسس والفرضيات٥. ٥
وان مشترياته ستدفع نقدا بنسـبة      % ٦٥ بنسبة   تم افتراض أن مبيعات المشروع ستكون نقدية      

تم اعتماد األسـس    . سنواتخمس   كذلك يمكن افتراض أن عمر المشروع التشغيلي هو          %. ٦٠

 :والفرضيات التالية في التحليل المالي للمشروع لمدة خمسة سنين كما يلي 

 

ف التشغيلية السنوية تزداد بشكل متساو مـع الزيـادة المفترضـة            تم افتراض أن المصاري    •

 .لإليرادات

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

•   

 .على األرباح المتحققة% ٢٥احتسبت ضريبة الدخل بواقع  •

 %. ٥٠افترض أن نسبة توزيع األرباح هي  •

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

 

 

 

 

 

 



 ١٥

  ملخص المؤشرات والكشوف المالية٦٠٥

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

 .مالي يرتقي لمستوى التوقعاتوأن المردود العلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي

 دينار فـي السـنة األولـى        ٤,٩٤٢يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 . دينار في السنة الخامسة٦,٣٦٩للتشغيل و

تبلـغ قيمـة    . حدهما صاحب المشـروع   أاثنين  موظفين  ل تي عمل  فرص سيوفر المشروع  -

 ٤,٣٧٥ دينار في السنة األولى ترتفع الـى         ٣,٦٠٠ االرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 .دينار في السنة الخامسة

فـي   % ١٣,٨في السنة األولـى و       % ١١,٨تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين        -

و  % ٢٨,٦نسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         و. السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٢٥,٢.%  

 .  دينار٢٥,٩٠٨  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٤٣,٤يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع      -

 ٢,١تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

 . سنوات   ٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكـاليف التشـغيل بنسـب                في -

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

أو  البيـع    أسـعار لك انخفاض   ذيستثنى من   . دوى المشروع جاألدنى الالزم للحكم على     

 وال ين المتغيـر ذينث يعتبر المشروع حساسا له  حي% ٢٠سبة  نبارتفاع تكاليف التشغيل    

 .أو اإلنفاق على بنود تكاليف التشغيلسعار البيع أبد من مراعاة دلك عند تحديد 



 ١٦

 
 

 

 

 حساب االرباح و الخسائر )١

 قائمة التدفقات النقدية )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 .الملخص والمعايير المالية )٤

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  الماليةمالحقال ٧-٥



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
المفرقالموقع المقترح

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

63,13064,70866,32667,98469,684المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

00000تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
1,2001,2601,3231,3891,459تكاليف العمل المباشرة
47,34848,53149,74450,98852,263ثمن البضاعة  للمتاجرة
720738756775795تكاليف المصنع التشغيلية

49,26850,52951,82453,15354,516مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,86314,17914,50214,83215,168الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

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

180185189194199مصاريف البيع والتسويق
6062636566قرطاسية
1,2001,2001,2001,2001,200إيجارات

00000أيجار أرض
390400410420430مصاريف أخرى

4,2304,3664,5084,6574,813مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
1,8631,8631,8631,8631,863اإلستهالك لإلصول الثابتة

3000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

6,3936,2296,3716,5206,676مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
7,4697,9508,1318,3128,492الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

88061732400الفائدة على القرض
6,5897,3347,8078,3128,492الربح قبل الضريبة

1,6471,8331,9522,0782,123الضريبة على األرباح
4,9425,5005,8556,2346,369األرباح الصافية

%44%44%44%44%46نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 33,12231,24130,62229,88530,670نقطة التعادل

%44%44%46%48%52نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,60025.0064أألبنية
025.000منشآت أخرى
010.000معدات وأجهزة

2,0006.67300األثاث والمعدات المكتبية
10,0006.671,499وسائل نقل

010.000أخرى
1,863المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

3001300المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,9169168,000رأس المال العامل المطلوب

22,91614,9168,000إجمالي تكلفة المشروع
%35%65%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

بيع مستلزمات انتاج زراعي



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

اسم المشروع
المفرقالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
63,13064,70866,32667,98469,684المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
41,03542,06043,11244,19045,294المبيعات النقدية

22,09622,64823,21423,794تحصيالت ذمم مدينة
14,916حقوق الملكية

0قرض األصول الثابتة
8,000قرض رأس المال العامل

1,02509611,7455,603الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
22,91642,06064,15666,72069,14974,692مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
13,700مجموع اإلستثمارات

7,89130,32931,11731,92632,75733,611التكاليف التشغيلية المباشرة
4,2304,3664,5084,6574,813إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

18,93919,41219,89820,395تسديدات الدائنين
88061732400الفائدة

300المصاريف التأسيسية  والخلو
1,6471,8331,9522,0782,123الضريبة

21,89137,08656,87258,12359,39060,942إجمالي التدفق النقدي الخارج
1,0254,9747,2848,5989,75913,750صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
00000أقساط قرض األصول الثابتة

2,3942,6572,94900أقساط قرض رأس المال العامل
2,3942,6572,94900إجمالي دفعات سداد القرض

1,0252,5804,6275,6489,75913,750رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5803,6673,9034,1564,246توزيعات األرباح

1,02509611,7455,6039,504صافي النقد بعد التوزيعات

بيع مستلزمات انتاج زراعي



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع
المفرقالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفراألصول
األصول المتداولة

النقد
1,02509611,7455,6039,504المدينون
22,09622,64823,21423,79424,389المخزون

7,8917,8917,8917,8917,8917,891إجمالي األصول المتداولة
8,91629,98731,50032,85037,28941,785األصول الثابتة

األرض
0المباني

1,600األجهزة والمعدات
0األثاث والمعدات المكتبية

2,000السيارات
10,000تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

100أخرى
0إجمالي األصول الثابتة
13,70013,70013,70013,70013,70013,700اإلستهالك التراآمي

1,8633,7265,5897,4529,316القيمة الدفترية لألصول الثابتة
13,70011,8379,9748,1116,2484,384القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

30000000القيمة الدفترية للخاو
000000مجموع األصول

22,91641,82441,47340,96143,53746,169اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

دائنون
18,93919,41219,89820,39520,905اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

2,3942,6572,949000مجموع اإللتزامات الجارية
2,39421,59622,36219,89820,39520,905إلتزامات طويلة األجل

رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
5,6062,9490000مجموع اإللتزامات طويلة األجل

5,6062,9490000حقوق الملكية
رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

14,91614,91614,91614,91614,91614,916األرباج المجمعة
2,3624,1956,1478,225الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

2,3621,8331,9522,0782,123مجموع حقوق الملكية
14,91617,27819,11221,06323,14125,264مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). 22,91641,82441,47340,96143,53746,169معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%13.8%14.3%14.3%13.3%11.8معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) %25.2%26.9%27.8%28.8%28.6السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.41.41.71.82.0األمان(

1.41.20.90.90.8التحقق
000000

بيع مستلزمات انتاج زراعي



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع
الموقع المقترح

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

المعيار المالي
/ القيمة
القيمةالبندالنسبة

NPV 25,908صافي القيمة الحالية
ي 
22,916المشروع

IRR 43.4معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
14,916صاحب 

B/C 8,000القروض2.1القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 3فترة اإلسترداد

ى  رض 
%34.9التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

4,9425,5005,8556,2346,369صافي الربح بعد الضريبة

%12.2%12.2%11.8%11.3%10.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%13.8%14.3%14.3%13.3%11.8معدل العائد على اإلستثمار %

%25.2%26.9%27.8%28.8%28.6معدل العائد على حقوق الملكية %

1.41.41.71.82.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.41.20.90.90.8الديون

33,12231,24130,62229,88530,670نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.9%23,96839.0زيادة تكاليف المشروع

%20 1.8%22,02735.1زيادة تكاليف المشروع

%10 1.1%1,57813.9تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.0%16.8-22,752-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.2%5,32018.2زيادة تكاليف التشغيل

0.4%5.3-15,268-زيادة تكاليف التشغيل %20

خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

بيع مستلزمات انتاج زراعي
المفرق



IRR43.4%معدل العائد الداخلي
NPV25,908صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR39.0%معدل العائد الداخلي
NPV23,968صافي القيمة الحالية
B/C1.9اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR35.1%معدل العائد الداخلي
NPV22,027صافي القيمة الحالية
B/C1.8اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR13.9%معدل العائد الداخلي
NPV1,578صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-16.8%معدل العائد الداخلي
NPV-22,752صافي القيمة الحالية
B/C0.0اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR18.2%معدل العائد الداخلي
NPV5,320صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-5.3%معدل العائد الداخلي
NPV-15,268صافي القيمة الحالية
B/C0.4اإليرادات الى التكاليف

التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق



021,8910-21,891

11,0259,6338,608

22339,8139,580

32399,9949,755

424610,1759,929
525334,13233,879

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

024,0800-24,080

11,0259,6338,608

22339,8139,580

32399,9949,755

424610,1759,929
525334,57034,317

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

026,2700-26,270

11,0259,6338,608

22339,8139,580

32399,9949,755

424610,1759,929
525335,00934,756

التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,8910-21,891



11,0253,3202,295

22333,3423,110

32393,3623,122

42463,3763,130
525326,21325,960

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,8910-21,891

11,025-2,994-4,019

2233-3,128-3,361

3239-3,271-3,511

4246-3,422-3,668
525318,29418,041

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

022,6800-22,680

11,1284,2833,155

22564,3244,068

32634,3614,098

42714,3944,123
527929,18828,909

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,4700-23,470

11,230-1,067-2,297

2279-1,166-1,445

3287-1,272-1,560

4296-1,387-1,683
530424,24423,940
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