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

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

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

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

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

مارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص والمالية للفرصة االستث
 .نجاح المشاريع المقترحة لالستثمار

 
لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال بالمستشارين في مراكز تعزيز اإلنتاجيــة 

لتقديم أية مساعدة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة ) إرادة(
 .في تأسيس وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(
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   المحتويات

  .١ ملخص المشروع  
  .٢ المقدمة  

   ١. ٢ وصف المشروع
  ٢. ٢ مبررات وأهداف المشروع

  ٣٠٢ الموقع العام للمشروع
   
 ٠٣ دراسة السوق  

  ١. ٣ وصف المنتج
  ٢. ٣ العرض والطلب

  ٣. ٣ االنتاج المتوقع وحصة المشروع من السوق
  ٤. ٣ ات المتوقعة للمشروعااليراد

   
 ٠٤ الدراسة الفنية  

  ١. ٤ موقع المشروع
  ٢. ٤ الرض والبناءا

  ٣. ٤ االجهزة والمعدات واالدوات
  ٤. ٤ وسائط النقل

  ٥. ٤ االثاث والتجهيزات
  ٦٠٤ المواد االولية

  ٧٠٤ الهيكل االداري والعمالة الدائمة
  ٨٠٤ الخدمات الضرورية

  ٩٠٤ الزمة لتنفيذ المشروعلالفترة ا
  
 ٠٥ الدراسة المالية 

  ١. ٥ كلفة التشغيل للسنة االولى
  ٢. ٥  وكلفتها المتوقعةكلفة الموجودات الثابتة

  ٣. ٥ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل
  ٤. ٥ رأس المال العامل

  ٥. ٥ ملخص تكاليف المشروع
  ٦٠٥ لوسائل التموي

  ٧٠٥ األسس والفرضيات المالية
  ٨٠٥ ملخص المؤشرات والكشوف المالية

  ٩٠٥ مالحق الدراسة
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  ملخص المشروع-١

 اسم المشروع عمليات ما بعد الحصاد

 موقع المشروع المقترح البقعة

 منتجات المشروع توضيب وتجهيز الخضار 

 األيدي العاملة ٢٠ شخص

 االستثمار الكلي ٢١١,٠٦٣ دينار

 معدل العائد الداخلي ٥٢,٩ %

 صافي القيمة الحالية ٣١٤,١١٩ دينار

القيمة الحالية لإليرادات على االستثمارات ٢,٤ 

 فترة االسترداد ٢ ةسن

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  عمليات ما بعد الحصاد
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 :المقدمة  -٢

ن األكثر أهمية منها ولتحقيق الربحية تعتبر العملية اإلنتاجية هامة في الزراعة ولك

هو رعاية المنتجات بعد قطفها بطرق فنية حديثة إليصالها الى المستهلك بشكل 

 .حضاري بعيدا عن الطرق التقليدية لتداول المنتجات الزراعية

 
 :وصف المشروع ١-٢

  Post Harvest Techتعتمد فكرة المشروع على تقديم خدمات ما بعد الحصاد 

قيمة المنتج بهدف إيصاله إلى المستهلك المحلي والخارجي بشكل يضمن  لزيادة

 )المنتج ، المشروع ، البائع أو المصدر والمستهلك ( نتائج أفضل لكافة األطراف 

 :يهدف المشروع إلى 

  :خدمة المنتجات -أ
الهدف من ذلك زيادة قيمة المنتج لجعله أقدر على المنافسة من خالل التعامل الفني 

مدروس بناء على تجارب كثير من الدول في هذا المجال ، وتعتمد هذه الخدمات على ال

 :ما يلي 

 .استالم المنتجات من الحقل ضمن عبوات خاصة حسب المواصفات المتفق عليها  -

 . نقل المنتجات بوسائط نقل مجهزة لهذا الغرض -

 لجودة المنتجات في المشغل الخاص بالمشروع من قبل موظف مراقبة ااستالم -

Quality Control . 

 . إجراء عمليات الفرز والتدريج والتعبئة والتغليف للسوق المحلي والخارجي  -

  .لحين التسويق تخزين المنتجات في غرف مبردة  -

 . توزيع المنتجات للمراكز التي تم االتفاق معها بوسائط النقل الخاصة بالمشروع  -

 

 تسويق المنتجات   - ب
 وتحليل حاجة السوق المحلي والخارجي للمنتجات كما ونوعا يعتمد التسويق على دراسة

 :وتوقيتا ، ولتحقيق ذلك تتبع الخطوات التالية 

 .اختيار المزارع المتميز والتعاقد معه ضمن شروط تضمن حقوق الطرفين  -
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 . توجيه المزارع لزراعة الصنف المناسب وبطريقة اإلنتاج األفضل  -

  معقول هامش ربحبما يحققت يتم االتفاق عليه  االلتزام تجاه المزارع بسعر ثاب -

عطاء جميع األطراف فرصة لإلبداع اعتمادا إلللمزارع ، وبذلك خلق جو من االستقرار 

 .على الدراسات والتحضيرات والتنسيق المسبق 

 

ومن هنا جاءت فكرة المشروع المتمثل بإقامة مشغل حديث لتوضيب الخضار خدمة 

 .  سواءللمنتج والمستهلك على حد

 

 :مبررات وأهداف المشروع  ٢-٢

 :إن المبررات واألهداف األساسية لهذا المشروع هي 
  . بأسس علمية حديثة تداول المنتجات الزراعية -

على مهمته   دعم  استمرار العملية الزراعية وذلك بإفساح المجال للمزارع للتركيز -

 .اإلنتاجية دون التفكير بالعملية التسويقية ومتطلباتها 

 .وكسر طوق احتكار الوسطاء التقليدية في التسويق تجاوز سلبيات الطرق  -

 دعم قطاع المصدرين من خالل المساهمة في تأمين احتياجاتهم من المنتجات ذات  -

 .المطلوبة في األسواق الخارجية العالية والجودة 

وليس  توجيه ودعم فكرة البيع والشراء بوحدة الوزن  كما هو متبع إقليميا وعالميا  -

 . بالعبوة كما هو في السوق األردني 

 

 :الموقع العام للمشروع  ٣-٢

 :يقترح أن يقام المشروع في منطقة البقعة لألسباب التالية 
 .التوسط بين مناطق االنتاج والتسويق  -

 )ماء ، كهرباء ، عمالة (  توفر جميع الخدمات   -

 

 : دراسة السوق -٣
نموذجا تنطبق عليه األفكار المقترحة في المشروع ال يوجد في السوق الزراعي األردني 

ولكي . لكون تداول المنتجات الزراعية وتسويقها ال زال تقليديا من خالل الوسطاء 

قتداء بنماذج أثبتت جدواها في لبنان ، إلنحقق ديمومة ونمو القطاع الزراعي ال بد من ا

 : ما يلي على المزارع سيعمل المشروع على توفير .مصر ، قبرص ، إسبانيا وغيرها 
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 أجور التعبئة -

  أجور النقل -

 ) .الخ … سترين ، بالستيك  يبول(  ثمن العبوات المتداولة  -

 

يعتمد المشروع على التعاقد مع عدد من المزارعين في األغوار والشفا ومناطق س

اإلنتاج األخرى لضمان تشغيل المشروع على مدار العام ، بهدف شراء إنتاجهم ومن ثم 

بندورة ، خيار ، فلفل  (  تشمللمشروع التعامل بهاا سيبدأواألصناف التي ، ادة بيعهإع

 ) Ice Bergحلو ، فلفل حار ، فاصوليا بأنواعها ، باذنجان ، كوسا ، بطاطا ، خس 

 . نتاجهإعتبار ضمن هذه الدراسة لموسمية االلى الفواكه والتي لم تؤخذ بعين إضافة إ

 تحتاج إلى الخدمات التي سيوفرها المشروع بالتعامل بهاالتي سيبدأ جميع األصناف 

 وكذلك يتم إنتاجها ، نقل مناسبةقالمشروع من فرز وتدريج وتعبئة وتغليف وتبريد وطر

 . بانتظام في السوقين المحلي والخارجيعلى مدار العام في عدة مناطق ومطلوبة 

 

 : وصف المنتج ١-٣
ع بمواصفات عالية الجودة وبتدفق مستمر سيقوم المشروع بتأمين منتج جاهز للبي

 تضمن قباإلضافة إلى خدمة المصدرين بطر  .بطرق غير تقليديةوسعر منافس 

 . من خالل ضمان تدفق مستقر يتم التعاقد عليه مبيعاتهماستقرار ونمو 

 

 : العرض والطلب ٢-٣
بالتأكيد سيكون الطلب جيدا على منتجات ذات مواصفات خاصة وبسعر منافس 

لى هامش ربح مناسب إضمن هامش ربح جيد للمزارع والبائع  والمصدر باالضافة ي

يجاد نظام مدروس ال يعتمد على العفوية في العرض والطلب إللمشروع من خالل 

 .كما هو الحال السائد من خالل الوسطاء

 

تجدر اإلشارة بان هنالك عدد محدود من المشاغل الخاصة بتوضيب الخضار 

اال ان السوق المحلي ما زال .  للمصدرين، وتعمل حصرا ألغراضهموالفواكه تعود

يفتقر الى مشروع مشابه ومستقل يقوم بتوضيب الخضار والفواكه بشكل عام 

 .و المصدرينأيصالها للمستهلكين إو
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والفنادق والمستشفيات ) السوبر ماركت(هذا وتعتبر مراكز التسوق الكبيرة 

 تؤمن المأكل والمنامة لكواردها والمصدرين، والمؤسسات العامة والخاصة التي

 .تعتبر حميعها من العمالء المستهدفين للمشروع موضوع البحث
 
 : من السوقة المشروع  اإلنتاج المتوقع وحص٣-٣

 ألف طن، وفقـا     ٨٤٤ حوالي   ٢٠٠١بلغ إجمالي إنتاج األردن من الخضار في العام         

 ان المشروع سـيقوم بتوضـيب مـا         تم افتراض .  لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة   

 طن في اليوم تتناسب وامكانياته من حيث التجهيزات والعمالة، علمـا            ٢٠مجموعه  

ان مثل هذه المشاريع تعتمد بشكل رئيس على العمالة اكثر مـن اعتمادهـا علـى                

 طن في السنة األولى، وتعادل      ٦,٠٠٠أي ان المشروع سيقوم بتوضيب      . التجهيزات

هـذا وقـد تـم      . ٢٠٠١جم سوق الخضار في المملكة للعام       من ح % ٠,٧١حوالي  

 .سنويا % ٢,٥افتراض زيادة في كميات الخضار الموضبة بنسبة 
 
 :  اإليرادات المتوقعة للمشروع ٤-٣

يبين الجدول التالي ايرادات المشروع المتوقعة في السنة األولى، علما بان اسـعار             

سعار المعتمدة تستند الـى اسـعار       بيع الخضار تتفاوت حسب الموسم ، كما وان األ        

 ) :أسعار السوق  المركزي وأسعار المصدرين( البيع في اسواق الجملة 

 

 طن/ الكمية الصنف
سعر البيع  

 دينار
 دينار /  اإليرادات

 ٥٣٦,٥٠٠ ١٨٥ ٢,٩٠٠ بندورة 

 ١٥٨,٤٠٠ ٢٢٠ ٧٢٠ خيار

 ٢٣٧,٥٠٠ ٢٥٠ ٩٥٠ بطاطا

 ١٢٣,٧٥٠ ٣٧٥ ٣٣٠ وحارفلفل حلو 

 ٧٨,٠٠٠ ٦٥٠ ١٢٠ ولياء بأنواعهافاص

 ١٠٥,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٥٠ باذنجان

 ١٦٩,٦٠٠ ٣٢٠ ٥٣٠ اكوس

 ٤٠,٠٠٠ ٤٠٠ ١٠٠ خس 

 ١,٤٤٨,٧٥٠   المجموع
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تم توزيع كميات الخضار الموضبة بين األصناف المختلفة وفقا لنسب توزيع انتاج 

 . ٢٠٠١ خالل عام  لنفس األصنافالمملكة الفعلي

 

 % :٢,٥يرادات المتوقعة للخمس السنوات القادمة بمعدل نمو إلبين ا يالتاليالجدول 

 دينار/االيرادات المتوقعة السنة
١,٤٤٨,٧٥٠ ٢٠٠٣ 

١,٤٨٤,٩٧٠ ٢٠٠٤ 

١,٥٢٢,٠٩٠ ٢٠٠٥ 

١,٥٦٠,١٥٠ ٢٠٠٦ 

١,٥٩٩,١٥٠ ٢٠٠٧ 

 

 :الدراسة الفنية  -٤

 :     موقع المشروع  ١-٤ 
عة نظرا لتوسطها بين األسواق ومناطق افترض أن المشروع سيقام في منطقة البق

 .  اإلنتاج

 :رض والبناءألا ٢-٤
.  دينار١٠,٠٠٠ تقدر كلفتها ب ٢م١٠٠٠ تقدر احتياجات المشروع من األراضي ب

  .على أن يراعى عند اختيار الموقع توفر الخدمات من ماء وكهرباء وطرق

ويفضل ان يكون  ٢ م٤٠٠تقدر احتياجات المشروع من األبنية المغطاة بحوالي 

.  امتار وخاصة لصالة التوضيب ٥-٤البناء اسمني بارتفاع مناسب يتراوح بين 

 :هذا ويبين الجدول التالي توزيع استخدامات البناء والتكلفة المتوقعة

 

 

 

 

 

 

 



 ١٠

 

 الكلفــة بالدينار البيــان
 ١٨,٧٥٠ ٢م/ دينار٧٥ بواقع ٢م٢٥٠مشغل توضيب 

 ٣,٠٠٠ ٢م/نار دي١٠٠ بواقع ٢م٣٠غرف تبريد 

 ٧,٢٠٠ ٢م/ دينار٦٠ بواقع ٢ م١٢٠  وخدمات العمالمكاتب

 ٢,٥٠٠ )مظالت حديدية (٢ م١٠٠ للعبوات بمساحة مستودع

 ٢,٠٠٠ ساحات معبدة 

 ٣٣,٤٥٠ المجموع
  

 : األجهزة والمعدات واألدوات ٣-٤

 

 الكلفــة بالدينار البيــان
 ٣,٠٠٠ طاوالت توضيب

 ٧,٥٠٠ تبريدجهزة أ

 ٥٠٠  دينار للميزان١٠٠ بواقع   ٥وازين عدد م

 ١,٠٠٠ ١ميزان حجم كبير عدد 

 ٥٠٠ أدوات تغليف

 ٥٠٠ للواحد/ دينار٢٥٠ بواقع ٢جك تحميل عدد 

 ٣,٠٠٠ عبوات حقل بالستيكية

 ١٦,٠٠٠ المجموع
 

  :وسائط نقل ٤-٤
وكية باإلضافة الى رافعة ش) ٢(سيتم تزويد المشروع بسيارات نقل مبردة عدد 

 . دينار٣٤,٠٠٠تقدر ان تصل اجمالي تكاليف وسائط النقل . صغيرة

 

 

 

 



 ١١

 

 

  :تجهيزاتالثاث واأل ٥-٤
 ٥,٠٠٠ قدرت احتياجات اإلدارة والعمال من األثاث والتجهيزات المكتبية المختلفة

 .دينار

 

  :المواد األولية ٦-٤
 التعبئة والتغليـف    تتمثل المواد األولية بمختلف اصناف الخضار باالضافة الى مواد        

، يبين الجـدول اتاللـي احتياجـات        )عبوات بالستيكية منوعة ومواد تغليف وحزم     (

 :المشروع من المواد األولية للسنة األولى من التشغيل 

 

 الصنف
/ الكمية

 طن

 الشراءسعر 

 دينار
 دينار/  الكلفة

 ٤٢٠,٥٠٠ ١٤٥ ٢,٩٠٠ بندورة 

 ١٢٩,٦٠٠ ١٨٠ ٧٢٠ خيار

 ١٩٠,٠٠٠ ٢٠٠ ٩٥٠ بطاطا

 ٩٩,٠٠٠ ٣٠٠ ٣٣٠ وحارفلفل حلو 

 ٦٠,٠٠٠ ٥٠٠ ١٢٠ فاصولياء بأنواعها

 ٨٧,٥٠٠ ٢٥٠ ٣٥٠ باذنجان

 ١٣٢,٥٠٠ ٢٥٠ ٥٣٠ اكوس

 ٣٠,٠٠٠ ٣٠٠ ١٠٠ خس 

 ١٢٥,٠٠٠ - - مواد تعبئة وتغليف

 ١,٢٧٤,١٠٠   المجموع
 

 

 

 

 

 



 ١٢

 الهيكل االداري والعمالة الالزمة ٧-٤

 العدد البيـــان
ي الراتب الشهر

 دينار/ 

الراتب السنوي 

 دينار/ 
 ٦,٠٠٠ ٥٠٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير مشتريات 

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١  وتسويقمدير مبيعات

موظف مراقبة الجودة خارجي 

 )للمزارع(

٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ 

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١  المشغلمسؤول

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ١ مدير مالي

 ٢,٤٠٠ ٢٠٠ ١ محاسب

 ٣,٦٠٠ ٣٠٠ ٢ سائق

 ١٤,٤٠٠ ١٢٠٠ ١٠ عمال

 ١,٤٤٠ ١٢٠ ١ حارس

 ٤٥,٢٤٠  ٢٠ المجموع

 

  الخدمات الضرورية ٨-٤
تتمثل الخدمات الضرورية بالماء والكهرباء وقد تم افتراض توفرها مـن الشـبكات             

) ديـزل ( دينار، كما يلزم الوقود      ٣,٠٠٠العامة وبمصروف في السنة األولى مقداره       

، ويقدر اإلستهالك السنوي من الوقود بما يعادل        ويلزم للسيارات والرافعة الشوكية     

 . دينار٣,٦٠٠

 

 :الفترة الالزمة لتنفيذ المشروع ٩-٤
 اشهر وهي الفترة ٨ – ٦يقدر ان تصل الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع الى 

 .الالزمة لتنفيذ البناء، علما ان كافة التجهيزات والمعدات متوفرة في السوق المحلي

 

 

 



 ١٣

 

 الدراسة المالية -٥
 

 للسنة األولىتشغيل ال كلفة ١-٥
 

 دينار/ التكلفة  البيان
 ١,٢٧٤,١٠٠ المواد األولية

 ٥٠,٢١٦ الرواتب واألجور

 ٦,٦٠٠ الخدمات الضرورية

 ١,٨٠٠ مصاريف تسويق

 ٦,٦٤٠ مصاريف تشغيلية اخرى

 ١,٣٣٩,٣٥٦ المجموع
 

 الموجودات الثابتة وكلفتها المتوقعة ٢-٥

 دينار/ التكلفة  ـــانالبي
 ١٠,٠٠٠ األرض

 ٣٣,٤٥٠ البناء

 ١٦,٠٠٠ األجهزة والمعدات واألدوات

 ٥,٠٠٠ األثاث والتجهيزات

 ٣٤,٠٠٠ السيارات 

 ٥٠٠ التأمينات المستردة

 ٩٨,٩٥٠ اجمالي كلفة الموجودات الثابتة

 

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل  ٣-٥
وقد قدرت . لتسجيل والترخيص ومصاريف متفرقة اخرىيشتمل هذا البند على مصاريف ا

 . دينار٥٠٠قيمتها بمبلغ 

 



 ١٤

 رأس المال العامل  ٤-٥

 
يكون  شهر واحد، وبذلك تم احتساب رأس المال العام على أساس دورة تشغيلية ومدتها

 . دينار١١١,٦١٣راس المال العامل 

 

  ملخص تكاليف المشروع٥-٥
 

 البند دينار / الكلفة 

 كلفة الموجودات الثابتة ٩٨,٩٥٠

 مصاريف التأسيس  ٥٠٠

 رأس المال العامل ١١١,٦١٣

المجموع ٢١١,٠٦٣

 

  وسائل التمويل٦-٥
 

 البند دينار/ القيمة 

 مساهمة صاحب المشروع ١٣٦,٠٦٣

 قرض الموجودات الثابتة ٧٥,٠٠٠

 المجموع ٢١١,٠٦٣

 

  األسس والفرضيات المالية٧-٥
 

راض هذه الدراسة تم افتراض حصول المستثمر خـالل الفترة التأسيسية علـى            ألغ

.  دينـار جزء من التكاليف االستثمارية لألصـول الثــابتة          ٧٥,٠٠٠قرض قيمته   

يسدد القرض على خمس سنوات بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هـي             

 وبذلك تكون فترة التأسـيس      يبدأ التسديد عند نهاية السنة التشغيلية األولى      %. ١٠

 .في حين يتم تغطية باقي التكاليف من مصادر أصحاب المشروع . هي فترة سماح 

 



 ١٥

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات مع إمكانية إمداد العمر التشـغيلي              

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

 

فتراض أن مبيعات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخـام ومدخالت تم ا

 .اإلنتاج ستكون نقدية 

 

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

 .من األرباح الصافية  % ٢٥ احتسبت ضريبة الدخل بنسبة -

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

 

 لخص المؤشرات والكشوف المالية م٨-٥

 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسـية المرفـق أن             

كذلك تشير التدفقات النقديـة أن      . المشروع يحقق ربحاً صافياً للسنوات الخمسة القادمة      

مسـتوى  المشروع قـادر على الوفـاء بالتزاماته المالية وأن المردود المالي يرتقـي ل           

مرفق كذلك بهذه الدراسة حسـاب األربـاح والخسـائر، التـدفق النقـدي،             . التوقعات  

 :والتي تبين ما يلي . الميزانية التقديرية

 

 دينار في السـنة األولـى       ٦٩,٤٥٦يتوقع أن يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .   دينار في السنة الخامسة٧٨,٤١٨للتشغيل و

تبلـغ  .  احدهم صاحب المشـروع      امال وع ا موظف لعشرين سيوفر المشروع فرص عمل    -

 بما فيهـا مسـاهمة المشـروع فـي الضـمان            قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم     

 ة الخامسة سن دينار ال  ٦١,٠٣٨ دينار في السنة األولى ترتفع إلى        ٥٠,٢١٦ االجتماعي

. 

فـي  % ٣٧,٣ في السـنة األولـى و     % ٣٢,٧تتراوح نسبة العائد على االستثمار بين          -

و % ٤٦,٣ونسبة العائد على حقوق الملكيـة بـين         .  السنة الخامسة للتشغيل التجاري   

٣٧,٣.% 

 . دينار٣١٤,١١٩  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٥٢,٩يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -



 ١٦

  .٢,٤تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات إلى االستثمارات  -

   .سنتان فترة االسترداد للمشروع  تبلغ -

ات بنسب  ـفي حالة زيادة تكاليف المشروع أو تكاليف التشغيل أو تخفيض أسعار الخدم            -

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

ـ  إال أن المشـروع يعتبـر حساسـاً       .  األدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع      ادة  لزي

 وال بد من    %١٠ او انخفاض اسعار البيع بنسبة       %٢٠و% ١٠اليف التشغيل بنسبة    ـتك

  . او تحديد اسعار البيعمراعاة ذلك عند اإلنفاق على التكاليف

 

 

 
 
 

 حساب األرباح والخسائر) ١

 التدفق النقدي) ٢

 الميزانية التقديرية) ٣

 ملخص االستنتاجات والمؤشرات المالية) ٤

 

 مالحق الدراسة٩-٥



الموقع المقترح
عمان

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

1,448,7501,484,9691,522,0931,560,1451,599,149المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

1,274,1001,305,9531,338,6011,372,0661,406,368تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
23,31024,47625,69926,98428,333تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
10,50010,76311,03211,30711,590تكاليف المصنع التشغيلية

1,307,9101,341,1911,375,3321,410,3581,446,291مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
140,840143,778146,761149,787152,857الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

7,9928,3928,8119,2529,714رواتب موظفي التسويق
18,91419,86020,85321,89622,991رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

1,8001,8451,8911,9381,987مصاريف البيع والتسويق
600615630646662قرطاسية
00000إيجارات

00000أيجار أرض
2,1402,1942,2482,3052,362مصاريف أخرى

31,44632,90534,43436,03737,716مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
8,7858,7858,7858,7858,785اإلستهالك لإلصول الثابتة

5000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

40,73141,69043,21944,82246,501مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
100,109102,088103,542104,966106,356الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

7,5006,2724,9203,4341,799الفائدة على القرض
92,60995,81698,621101,532104,558الربح قبل الضريبة

23,15223,95424,65525,38326,139الضريبة على األرباح
69,45671,86273,96676,14978,418األرباح الصافية

%30%30%29%29%29نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 496,133495,359499,266502,616505,299نقطة التعادل

%32%32%33%33%34نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

33,45025.001,338أألبنية
025.000منشآت أخرى
16,00010.001,600معدات وأجهزة

5,0006.67750األثاث والمعدات المكتبية
34,0006.675,097وسائل نقل

010.000أخرى
8,785المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

5001500المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
111,613111,6130رأس المال العامل المطلوب

211,063136,06375,000إجمالي تكلفة المشروع
%36%64%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
عمليات ما بعد الحصاد



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
1,448,7501,484,9691,522,0931,560,1451,599,149المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
1,448,7501,484,9691,522,0931,560,1451,599,149المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
136,063حقوق الملكية

75,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

5,43816,33025,97434,68742,351الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
211,0631,454,1881,501,2981,548,0671,594,8331,641,500مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
98,950مجموع اإلستثمارات

106,1751,307,9101,341,1911,375,3321,410,3581,446,291التكاليف التشغيلية المباشرة
31,44632,90534,43436,03737,716إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
7,5006,2724,9203,4341,799الفائدة

500المصاريف التأسيسية  والخلو
23,15223,95424,65525,38326,139الضريبة

205,6251,370,0091,404,3211,439,3421,475,2111,511,946إجمالي التدفق النقدي الخارج
5,43884,18096,977108,725119,622129,555صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
12,28513,51314,86516,35117,986أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
12,28513,51314,86516,35117,986إجمالي دفعات سداد القرض

5,43871,89583,46493,860103,270111,568رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
055,56557,49059,17360,91962,735توزيعات األرباح

5,43816,33025,97434,68742,35148,834صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
عمليات ما بعد الحصاد



الموقع المقترح
عمان

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
5,43816,33025,97434,68742,35148,834النقد

00000المدينون
106,175106,175106,175106,175106,175106,175المخزون

111,613122,505132,149140,862148,526155,009إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

10,000األرض
33,450المباني

16,000األجهزة والمعدات
5,000األثاث والمعدات المكتبية

34,000السيارات
500تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
98,95098,95098,95098,95098,95098,950إجمالي األصول الثابتة
8,78517,57026,35535,14043,925اإلستهالك التراآمي

98,95090,16581,38072,59563,81055,025القيمة الدفترية لألصول الثابتة
50000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
211,063212,670213,529213,457212,336210,033مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
12,28513,51314,86516,35117,9860اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

12,28513,51314,86516,35117,9860مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

62,71549,20234,33717,98600رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
62,71549,20234,33717,98600مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
136,063136,063136,063136,063136,063136,063رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

13,89128,26443,05758,287األرباج المجمعة
13,89114,37214,79315,23015,684الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

136,063149,954164,327179,120194,350210,033مجموع حقوق الملكية
211,063212,670213,529213,457212,336210,033مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %37.3%35.9%34.7%33.7%32.7معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%37.3%39.2%41.3%43.7%46.3معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 9.18.98.68.30.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 0.40.30.20.10.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
عمليات ما بعد الحصاد



الموقع المقترح

عمان

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%211,0633تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %136,0633مساهمة صاحب

%75,00012القروض

%60%35.5القرض الى التكاليف %

%25%64.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

69,45671,86273,96676,14978,418صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %6.5%6.5%6.5%6.5%6.4الربح قبل الضريبة

%37.3%35.9%34.7%33.7%32.7معدل العائد على اإلستثمار %

%37.3%39.2%41.3%43.7%46.3معدل العائد على حقوق الملكية %

9.18.98.68.30.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 0.40.30.20.10.0الديون

496,133495,359499,266502,616505,299نقطة 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 196,381-234,615-314,119296,678279,23839,752صافي القيمة الحالية######

IRR !NUM!-12.5%#NUM#%17.2%43.3%47.7%52.9معدل العائد الداخلي

B/C 1.9-0.10.1-2.42.22.11.2القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 2فترة اإلسترداد------

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

73,970

6.5%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات

499,734

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

34.8%

41.6%

7.0

0.2

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

عمليات ما بعد الحصاد



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR52.9%معدل العائد الداخلي

NPV314,119صافي القيمة الحالية

B/C2.4اإليرادات الى التكاليف
Pay Back2.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR47.7%معدل العائد الداخلي

NPV296,678صافي القيمة الحالية
B/C2.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR43.3%معدل العائد الداخلي

NPV279,238صافي القيمة الحالية
B/C2.1اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR17.2%معدل العائد الداخلي

NPV39,752صافي القيمة الحالية
B/C1.2اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-234,615صافي القيمة الحالية
B/C-0.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR-12.5%معدل العائد الداخلي

NPV-196,381صافي القيمة الحالية
B/C0.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
!IRR#NUMمعدل العائد الداخلي

NPV-706,880صافي القيمة الحالية
B/C-1.9اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0205,6250-205,625

15,438109,394103,956

22,895110,873107,978

32,973112,327109,354

43,052113,751110,698

53,134342,667339,533

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0226,1880-226,188

15,438109,394103,956

22,895110,873107,978

32,973112,327109,354

43,052113,751110,698

53,134348,169345,035

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0246,7500-246,750

15,438109,394103,956

22,895110,873107,978

32,973112,327109,354

43,052113,751110,698

53,134353,672350,537



التدفق النقديتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

0205,6250-205,625

15,43836,95631,518

22,89536,62533,730

32,97336,22233,249

43,05235,74332,691

53,134260,268257,133

التدفق النقديتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0205,6250-205,625

15,438-35,481-40,919

22,895-37,624-40,519

32,973-39,883-42,855

43,052-42,264-45,316

53,134177,869174,734

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0216,2430-216,243

15,982-24,542-30,524

23,184-26,537-29,721

33,270-28,650-31,920

43,358-30,889-34,246

53,448206,633203,185

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

0226,8600-226,860

16,526-158,478-165,003

23,474-163,946-167,420

33,567-169,627-173,194

43,663-175,528-179,191

53,76170,59966,838
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