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

بهدف تشجيع إقامة المشاريع الصغيرة والمتوسطة والتغلب على مشاكل) إرادة(اإلنتاجية 
 .بطالة التي يعاني منها الشباب األردنيال

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

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

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

للفرصة اإلستثمارية إلطالع وتعريف المستثمرين المهتمين على فرص نجاح المشاريع
 .المقترحة لإلستثمار

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

ة تحتاجونها لتطوير االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلتقديم أية مساعد
 .وتنفيذ المشاريع 

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

 . اثنان وعشرون مركزاً 
 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك(



 
 

 ٢
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  رقائق البطاطا المقليةإنتاجمشروع 
 

  ملخص المشروع-١

  رقائق البطاطا المقليةإنتاج اسم المشروع

 عمان ، الزرقاء ، اربد  موقع المشروع

 )يبسش( مقليةرقائق البطاطا ال منتجات المشروع

   ١٥     مجموع األيدي العاملة

   دينار٦٢,٥٥١     حجم االستثمار الكلي

 %٣٣,٣      )IRR( معدل العائد الداخلي 

   دينار٤٤,٢٧٣      )NPV(صافي القيمة الحالية 

القيمة الحالية لاليرادات على االستثمارت 

)B/C(  
    ١,٧ 

  سنوات٣  )PBP( فترة االسترداد
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 : وصف المشروع  ١٠٢     

 
 تقدمو  تصنع وأصبحت عبر القرون الماضية  البطاطا طرق تحضير وتصنيعطورتت

تباع في محالت ل الطبقات متعددة على شكل رقائق مقلية مغلفة بأكياس للمستهلك

لث والتي من بينها  أوروبا و أمريكا ومن ثم الى دول العالم الثابدءا فيالسوبرماركت 

األردن والدول العربية حيث شاع استخدامها ، وبدأت احدى الشركات األردنية في مطلع 

الثمانينات من القرن الماضي بانتاجها وتسويقها باألردن حتى أصبح عدد الشركات المنتجة 

ما  وعلى الرغم من توفر الصناعة المحلية اال أن األردن. شركات٣ في األردن الها  حالي

 السعودية على هذا المنتج وخاصة من يقوم باستيراد جزء من احتياجاته المتزايدة زال

(  رقائق البطاطا المقلية إلنتاجوع بمصنع صغير ريتمثل المش. األخرى العربيةوبعض الدول

  . بقصد سد جزء من احتياجات السوق المحلية )شيبس البطاطا 

 

 : مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢    
 .على مدار العام و  ا محلي الطازجةفر البطاطا تو-

 . وجود سوق استهالكي لهذا المنتج في األردن-

 . األطفال بشكل خاصومن قبل التوسع باستخدامها -

 :ويهدف المشروع الى

  . بدال من اإلستيراد رقائق البطاطا المقلية  من اإلنتاج المحليإحالل .١

 .       لعمالفرص عدد من توفير .٢           

 .تحسين مستوى الدخل لصاحب المشروع. ٣           

                          

 

 

 

 

المقدمة ٠ ٢



 
 

 ٥

 

 : الموقع العام للمشروع ٣. ٢
 من مدن األردن ذات الكثافة السكانية العالية أيفي  المشروع قام أن ييقترح  

هذا كمدينة عمان أو الزرقاء أو اربد والتي ستعتبر أحد األسواق الرئيسية  ل

عند اختيار الموقع توفر الخدمات والقرب من سوق  ىراعي على انالمشروع 

 .العمالة 
              

 

 

 

 : المنتج ١. ٣  

سيتم  سيقوم المشروع  بانتاج رقائق البطاطا المقلية  بنكهاتها المختلفة للصغار والكبار و 

عادي ، ( كهات مختلفة وبن)  غم٢٠٠ غم و٥٠ غم ، ١٧(بعبوات بأوزان مختلفة تعبئتها 

 ).الخ ... اريكببالملح ، بالملح والخل ، بطعم صلصة البندورة والبا

 

  واقع وآفاق السوق المستقبلية٢٠٣    

 : واقع السوق الحالي .        أ
عن طريق ) الشيبس (يقوم األردن بتغطية احتياجاته من رقائق البطاطا المقلية     

 : اإلستيراد واإلنتاج المحلي

            

 ألردن من رقائق البطاطا المقلية استيراد ا : أوال

أظهرت .   يقوم األردن باستيراد رقائق البطاطا المقلية وبعض منتجات البطاطا األخرى 

بيانات دائرة اإلحصاءات العامة قيمة وكمية المستوردات والصادرات والمعاد تصديره من 

محضرات "  والذي ينص على ٢١٠٦٩٠٩١٠رقم هذا الصنف تحت بند التعرفة الجمركية 

 :  للسنوات الخمسة السابقة وعلى النحو التالي" العجائن الغذائية الجاهزة، رقائق البطاطا

 

 

 

 

 

  دراسة السوق٠ ٣



 
 

 ٦

 

  )١( جدول رقم 

 القيمة بالدينار والكمية بالطن

٢٠٠١ - ١٩٩٧ 
صافي  عادة التصديرإ التصدير االستيراد

المستوردات

 السنة

 الكميةالكمية القيمة الكمية لقيمةا الكمية القيمة

٥٢,٦ ٠ ٠ ٢,٤ ٩٦٧ ٥٥ ٦٢,٨٨٧ ١٩٩٧ 

٤,٥ ٠ ٠ ٠ ٠ ٤,٥ ١٠٧,٠٣٠ ١٩٩٨ 

٠,٠٣١,٧٧ ١,٥٠٠ ١,١ ٣٢٢٦ ٢,٩ ٥١,٧٢٥ ١٩٩٩ 

٠,٤٩٥,٧١ ٦٣٦ ٠ ٠ ٦,٢ ٨٥,١٨٦ ٢٠٠٠ 

٧٨٢,٥ ٢٨,٠٠٠٨,٥ ٢,٥٨٦,٣١٥١١٢١٣٣٨,٩١٧٣٣٠ ٢٠٠١ 

٨٨٧,٥ ٢,٣٤٢,٠٧١١٠٥٥٣٣٠,٤٦٧١٦٥,٩١٠,١٨٧١,٦ ٢٠٠٢ 

 

 والتي ال تمثل ٢٠٠٠-١٩٩٧من الجدول السابق، وباستثناء صافي المستوردات للسنوات 

المستوردات والصادرات الحقيقية للمستوردات، فان معدل صافي المستوردات من الشيبس 

 . طن٨٣٥ يبلغ ٢٠٠٢ و ٢٠٠١خالل العامين 

 

 :الصناعة المحلية. ثانيا
 ومن خالل  ، رقائق البطاطا المقليةإلنتاجث وحدات ضمن شركات  يوجد في األردن ثال

 من حجم الطلب في حصة الصناعة المحلية  تلك الشركات فان  حولاالستقصاء الذي تم

ويبين جدول  . تلك الشركات وتتفاوت جودة منتجاتهذا طن ٥٧٠بحوالي يقدرالسوق 

 :سوق األردني الفيالشركات الثالث التقديري  إنتاجتوزيع ) ٢( رقم 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٧

 )٢( جدول رقم 

  السوق األردنيفيحصة الشركات الثالث التقديرية 

 الحصة الشركة

 طن

 النسبة

(%) 

 الشركة األردنية لصناعة رقائق البطاطا

 )مذيب حداد (

٦١,٤  ٣٥٠ 

 ٢١,١  ١٢٠ شركة البتراء للصناعات الغذائية

 ١٧,٥  ١٠٠ الشركة األردنية لصناعة األغذية الخفيفة

  %١٠٠  ٥٧٠ المجموع

 

 :تقدير احتياجات السوق األردني من رقائق البطاطا المقلية . ا ثالث
 

 محلي ومستورد(استهالك األردن من رقائق البطاطا المقلية يقدربناء على ما تقدم 

في حين أن %  ٤١ طن  يشكل االنتاج المحلي حوالي ١٤٠٥حوالي ) ٢٠٠٢لعام 

 .٢٠٠٢ من حصة السوق لعام %٥٩المستورد يشكل حوالي 

  

  : اآلفاق المستقبلية للسوق   ٣. ٣  

  :الطلب المتوقع. ١  
 

باعتبار أن معدل االستهالك مرتبط بعدد السكان  ،وحيث ان معدل نمو السكان في 

سنويا، وبافتراض أن  % ٢,٨المملكة وفقا لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة يبلغ 

يبين ) ٣جدول رقم ( ل نمو السكان ، فان الجدول التالي معدل نمو الطلب مساو لمعد

 )٢٠٠٨ – ٢٠٠٤(الطلب المتوقع للسنوات الخمسة القادمة

  )٣(جدول رقم 

  المتوقع لرقائق البطاطا المقلية الطلب

)٢٠٠٨ –  ٢٠٠٤(  

سنةال ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨  

١,٥٦٩ ١,٦١٣ ١,٦٥٨ ١,٥٢٦ ١,٤٨٥ )طن ( الطلب المتوقع  

 

 

 



 
 

 ٨

     
 : كميات االنتاج وحصة المشروع من السوق٤٠٣      

طاقة   اصل  طن من ٣٠ انتاجب األولى  تشغيله في السنةلمشروعا يبدأيقترح أن 

بافتراض زيادة كميات السنة و/  طن ٥٠حواليب تقدرانتاجية قصوى للمشروع 

لمتوقعة ، فان الجدول التالي يبين كميات اإلنتاج ا%٥اإلنتاج بمعدل نمو سنوي 

  :ونسبتها من حجم السوق المحلي ونسبة الطاقة المستغلة للسنوات الخمسة القادمة

 

 )٤( جدول رقم  

 كميات االنتاج وحصة المشروع التقديرية من السوق
اإلنتاجكميات  السنة 

 )طن(

 حجم السوق

 )طن(

حصة المشروع 

 من السوق

نسبة الطاقة 

 المستغلة

 %٦٠,٠ %٢,٠ ١٤٨٥ ٣٠,٠ السنة األولى

 %٦٣,٠ %٢,١ ١٥٢٦ ٣١,٥ السنة الثانية

 %٦٦,٠ %٢,١ ١٥٦٩ ٣٣,١ السنة الثالثة

 %٦٩,٠ %٢,٢ ١٦١٣ ٣٤,٧ السنة الرابعة

 %٧٣,٠ %٢,٢ ١٦٥٨ ٣٦,٥ السنة الخامسة

   

 : المنافسة والتسويق وأسعار البيع ٥. ٣ 
 

 جزء من احتياجات يتم استيرادكما  ابناء على ما تقدم ، فان هناك صناعة قائمة محلي

األردن من السعودية ولبنان ، ويفترض أن تكون منتجات المشروع متوائمة مع الذوق 

أسعار المستهلك  لبعض المنتجات المحلية  ) ٥(ويبين جدول رقم . المحلي وبجودة عالية

 :)شيبس( والمستوردة من رقائق البطاطا المقلية 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 ٩

 

 )٥(جدول رقم 

  وأسعارها للمستهلك األردنيأسماء بعض المنتجات

 دينار/سعر العبوة  غم/وزن العبوة الشركة والمصدر االسم التجاري 

الشركة األردنية لرقائق  سوبر شبس

 شيبس  البطاطا

٠,٥٠٠  ١٢٠ 

 ١,٠٠٠  ٢٥٠ = سوبر شيبس

الشركة األردنية لصناعة  سمر

 األغذية الخفيفة

٠,١٠٠  ١٧ 

 ٠,٢٠٠  ٤٠ لبناني ماستر

 ١,٠٠  ٢٥٠ = ماستر 

 ٠,١٠٠  ١٧ سعودي ليز

 ٠,٢٥٠  ٥٠ = ليز

 ١,٠٠  ٢٥٠ = ليز 

 ٠,٥٠٠  ١٠٠ = ليز

  

 فلس، ويعتقد بان ٢٠٠ غم ب ٥٠ألغراض هذه الدراسة تم اعتماد سعر بيع العبوة سعة 

 .هذا السعر مناسب ومقارب ألسعار المنتجات المشابهة في السوق

 

 : المتوقعة   اإليرادات ٦-٣   
 

)٦(جدول رقم  

  السنوية المتوقعة اإليرادات

 

السنة األولى السنة الثانية السنة الثالثة  السنة الرابعة السنة الخامسة
١٢٠,٠٠٠ ١٢٦,٠٠٠ ١٣٢,٣٠٠ ١٣٨,٩١٥ ١٤٥,٨٦٠ 

 
 
 
 

. 



 
 

 ١٠

 

 
 
 : موقع المشروع  ١. ٤  

المناطق إحدى ضمن أو اربد  الزرقاءيقترح اقامة المشروع في منطقة عمان أو 

  .الضرورية والعمالة واألسواق  لتوفر الخدمات الحرفيةالصناعية أو 
       

: البناء٢. ٤  
 ، ينصح اقامة المشروع ٢ م٤٥٠جمالي المساحة الالزمة للمشروع بحواليإ  تقدر  

  حيث تتوفر الخدمات ، الحرفية/ صناعية المناطق ال  احدىضمن ابنية مستاجرة وفي

تم افتراض احتياج اجراء بعض .  دينار ٥,٤٠٠ويقدر االيجار السنوي للبناء بحوالي 

التعديالت على البناء وبما يتناسب ومتطلبات الصناعات الغذائية ، وقد افترض ان 

 توزيع استخدامات البناء ) ٨(ويبين جدول رقم  . دينار٢,٠٠٠كلفة تلك األعمال تبلغ 

 )٨(جدول رقم 

  بناء المشروعتوزيع مساحات

 القسم  )٢م( المساحة  
 صالة االنتاج والتعبئة والتغليف ٢٣٠

 مرافق خدمات صناعية  ٤٠

 مستودعات ١٠٠

 االدارة ٨٠

 المجموع  ٤٥٠
 
 
فها التقديريةلي  معدات وآالت المشروع وتكا٣. ٤  

التقديرية احتياجات المشروع من المعدات واآلالت وكلفتها ) ١٠(يبين الجدول رقم       

  .   دينار٣٨,٠٠٠والمتوقع ان تصل الى 

 

 

 

 

 

فنية الدراسة ال٠ ٤



 
 

 ١١

   

  )١٠( جدول رقم 

 احتياجات المشروع من االالت والمعدات وكلفها التقديرية

دينار/الكلفة  البيان العدد 

:خط انتاج رقائق البطاطا المقلية ويشمل   ٣٥٥٠٠

والتراب شوائب وحدة تنظيف البطاطا من ال ١ 

قشيروحدة غسيل وت ١ 

وحدة تقطيع  ١ 

وحدة نقع الزالة النشويات  ١ 

وحدة قلي   ١ 

سير ناقل ووحدة فحص ١ 

التعبئة والتغليف  ١ 

 طباعة تاريخ االنتاج وصالحية المنتججهاز ١ 

طاوالت للتوضيب  ٣ ١٠٠٠

 )وادوات منوعةمستلزمات مخبرية وعدد (أخرى   ١٥٠٠

المجموع   ٣٨٠٠٠
 

:اثاألث ٤. ٤  
يحتاج المشروع الى اثاث وتجهيزات مكتبية منوعة لخدمة اإلدارة والعمال، تقـدر تكاليفهـا           

 . دينار٢,٠٠٠بمبلغ 

 

:وسائط النقل ٥. ٤  
 ٨,٠٠٠تم افتراض شراء سيارة فان لتوزيع منتجات المشروع ، وقد قدرت كلفتها بمبلـغ               

 .دينار

 

 

 

 



 
 

 ١٢

 

: المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف٦. ٤  
 

من المتوقع أن تبلغ التكاليف التقديرية للمواد األولية ومواد التعبئة والتغليف للسنة 

 :ذلك)  ١١( جدول رقم ال كما هو موضح في دينار ٥٤,٥٥٠األولى من االنتاج 

 

 )١١( جدول رقم 

 المواد األولية ومواد التعبئة والتغليف وتكاليفها التقديرية

 المادة الكمية الكلفة بالدينار
 )طن (بطاطا  ١٢٠   ٢٨,٨٠٠

 )طن (زيت  ٩,٦٥ ٥,٧٩٠

 )طن (ملح  ٢٠,٤ ٣٦٠

  صوديوم باي سلفيتلمواد الزالة النشا مث  ٦٠٠ ٩٠٠

 )كغم(

  )كغم( نكهات مختلفة  ٣٠ ٤٥٠

 Laminated عبوات ٦٠٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠

 عبوة ٤٨كرتون سعة  ١٢,٥٠٠ ٦,٢٥٠

 المجموع  ٥٤,٥٥٠
  
 

ورية  الخدمات الضر٧. ٤  
 ويبين جدول رقـم     الماء والكهرباء والوقود،  تشمل الخدمات التي يحتاجها المشروع      

 .تكاليفها التقديرية) ١٢(
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 ١٣

)١٤(جدول رقم   

ها التقديرية بالدينارتالخدمات الضرورية للمشروع وكلف  
 

دينار/ الكلفة السنوية  دينار/ الكلفة الشهرية    
 البند 

ءالكهربا ٩٠ ١,٠٨٠  

 المياه ١٠٠ ١,٢٠٠

 الوقود ١٠٠ ١,٢٠٠

 المجموع ٢٩٠ ٣,٤٨٠

 
 

:القوى العاملة  ٨ -٤  
 االحتياجات التقديرية من األيدي العاملة وكلفها التقديرية  ) ١٣( يبين جدول رقم 

  )١٣( جدول رقم 

 األيدي العاملة وكلفها التقديرية بالدينار

الراتب السنوي 

 دينار

الراتب الشهري 

 دينار

 الوظيفة العدد

 صاحب المشروع ١ ٣٠٠ ٣,٦٠٠

 سكرتيرة ١ ١٢٥ ١,٥٠٠

 محاسب ١ ١٨٠ ٢,١٦٠

 موزعسائق و ١ ١٧٥ ٢,١٠٠

 فني انتاج ١ ٢٥٠ ٣,٠٠٠
 

 عامل  ١٠ ١٠٠ ١٢,٠٠٠
 المجموع ١٥  ٢٤٫٣٦٠

 بواقع  مساهمة الشركة في الضمان االجتماعيواألجور الرواتب إجمالي إلىيضاف 

)١١(%. 
 
 
 
 



 
 

 ١٤

   

 : الفترة الزمنية الالزمة لتنفيذ المشروع٩. ٤
   

 ويعتقد بانها كافية الختيار الموقع . أشهر ٦من المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع حوالي 

 .واجراء التعديالت الالزمة على البناء وطلب المعدات كونها مستوردة

  
 
 

 

 

 

 تكاليف التشغيل السنوية ١. ٥
 )١٤(  جدول رقم                          

 تكاليف التشغيل السنوية

 التكاليف بالدينار
 

 البند

مواد أولية وتعبئة وتغليف ٥٤,٥٥٠

 جور األرواتب وال ٢٧,٠٣٩

  الضروريةخدمات ال ٣,٤٨٠

 مصاريف تسويق وتوزيع ٤,٨٠٠

يجاراتا ٥,٤٠٠

مصاريف تشغيل أخرى  ٣,٧٤٠

٩٩,٠٠٩ 
 

مجموع تكاليف التشغيل

 

اريف التأسيس وما قبل التشغيل    مص٥. ٥  
 

على  دينار ، وتشمل ٤,٠٠٠   بمبلغ مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التجاريقدر   ت

والترخيص باالضافة الى تكاليف ايصال الخدمات الى الموقع والتعاقد على التسجيل رسوم 

 .شراء المعدات ومصاريف متفرقة اخرى

 الدراسة المالية٠ ٥



 
 

 ١٥

 
  
 :  رأس المال العامل٣. ٥  

 
دورة إنتاجية مدتها  دينار وعلى أساس ٨,٢٥١يبلغ رأس المال العامل للمشروع حوالي   

 .شهر واحد

  

 :تكاليف المشروعملخص  ٤. ٥ 

 )١٥(جدول رقم                     

 تكاليف المشروع                    

 البند التكاليف بالدينار
 تعديالت البناء ٢,٠٠٠

 الت اآلمعدات وال ٣٨,٠٠٠

 وسائط نقل ٨,٠٠٠

 أثاث مكتبي ٢,٠٠٠

 تأمينات مستردة ٣٠٠

 مجموع التكاليف الثابتة ٥٠,٣٠٠

 مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل ٤,٠٠٠

 رأس المال العامل ٨,٢٥١

  تكاليف المشروعإجمالي ٦٢,٥٥١
 



 
 

 ١٦

 

 : وسائل التمويل   ٥٠٥
 إلى باإلضافةلثابتة   الموجودات اافترض حصول صاحب المشروع على قرض لتمويل  

 :ته لتمويل باقي التكاليف كما هو مبين في الجدول التالي مساهم

  )١٦( جدول رقم                 

 مصادر تمويل المشروع             

 قيمة التمويل

 ألف دينار

 نسبة التمويل

( % ) 

 مصادر التمويل للمشروع

مساهمة صاحب المشروع ٤٤ ٢٧,٥٥١

تمويل الموجودات الثابتة قرض  ٥٦ ٣٥,٠٠٠

المجموع ١٠٠ ٦٢,٥٥١
اعتبـارا مـن    قساط سـنوية    أسنويا يسدد ب   % ١٠ معدل فائدة القرض     أنوقد افترض   

 . سنوات٥نهاية السنة األولى ولمدة 
 

 : األسس والفرضيات المالية ٦. ٥
 

 :الفرضيات المالية
 

الى احدى مؤسسات التمويل يمكن أن يقوم المستثمر بتقديم طلب قرض في بداية المشروع 

تتراوح عادة الضمانات المقبول بها من جهة . لتمويل جزء من كلفة الموجودات الثابتة

التمويل الخاصة بين الضمانات العقارية باإلضافة الى  الكفالة الشخصية لصاحب المشروع 

نات سواء أو الكفالة الشخصية الثنين من موظفي الحكومة باإلضافة الى مختلف أنواع الرهو

 .نات المشروع أو األرضيعلى ماك

 

ألغراض هذه الدراسة تم إفتراض حصول المستثمر خالل الفترة التأسيسية على قرض 

يسدد القرض على خمس سنوات . لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة 

هاية السنة يبدأ التسديد عند ن%. ١٠بأقساط سنوية متساوية وبمعدل فائدة سنوية هي 

 .التشغيلية األولى وبذلك تكون فترة التأسيس هي فترة سماح 

 

 

 



 
 

 ١٧

 

تم إجراء التحليل المالي للمشروع لمدة خمس سنوات باإلعتماد على األسس والفرضيات 

 -:التالية

 

 .تم إفتراض أن ايرادات ومشتريات المشروع بما في ذلك المواد الخام ستكون نقدية _ 

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

 .لإليرادات

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

 %.١٥اعتبر أن  المشروع خاضع لضريبة الدخل بنسبة _ 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره _  

 

  الخالصة٧. ٥
 

تائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن يبين ملخص ن

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

 .وأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقعاتعلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

.  التقديريةة األرباح والخسائر، التدفق النقدي، الميزانيمرفق كذلك بهذه الدراسة حساب

 :والتي تبين ما يلي

 

  دينار في السنة األولى ٩,٦١٤يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين   -

 . دينار في السنة الخامسة١٦,٧١٠للتشغيل و 

 . بما فيهم صاحب المشروعال وعاماسيوفر المشروع فرص عمل لخمسة عشر موظف -

تبلغ قيمة الرواتب واألجور التي ستدفع لهم بما فيها مساهمة المشروع في الضمان 

 دينار في السنة ٣٢,٨٦٦ دينار في السنة االولى ترتفع الى ٢٧,٠٣٩االجتماعي 

 . الخامسة

في السنة % ٤٧,٤في السنة األولى و %١٦,٦تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين  -

 % .٤٧,٤و % ٣٣,٥ونسبة العائد على حقوق الملكية بين الخامسة للتشغيل التجاري 

خصم  عند معامل  دينار٤٤,٢٧٣ NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

١٢% 

 % .٣٣,٣للمشروع  ) IRR(يبلغ معدل العائد الداخلي -

  ١,٧تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -



 
 

 ١٨

 . سنوات٣وع تبلغ فترة اإلسترداد للمشر -
 
في حالة انخفاض اسعار البيع او زيادة تكاليف المشروع او تكاليف التشغيل بنسب  -

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

 حساس النخفاض كميات ااألدنى الالزم للحكم على جدوى المشروع ويكون نسبي

 يعتبر حساساً ع المشروأن إال. لإلنتاجسنة األولى في ال% ٢٠المبيعات  بواقع 

 ،%٢٠بنسبة  ارتفاع تكاليف التشغيل أو% ١٠النخفاض أسعار البيع بنسبة 

 الذي يتطلب مراعاة ذلك عند تحديد أسعار البيع واالتفاق على تكاليف األمر

 .التشغيل
 

  المالحق المالية ٨. ٥
 

 حساب االرباح و الخسائر) ١

 ت النقديةقائمة التدفقا )٢

 لعموميةالميزانية ا )٣

 الخالصة والمعايير المالية )٤
 

 

 



حساب األرباح والخسائر
(بالدينار)

اسم المشروع
ق ر

البطاطا 
عمان/الزرقاالموقع المقترح

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

120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

54,55057,27860,14163,14866,306تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
16,65017,48318,35719,27420,238تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
5,2805,5445,8216,1126,418تكاليف المصنع التشغيلية

76,48080,30484,31988,53592,962مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
43,52045,69647,98150,38052,899الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

2,3312,4482,5702,6982,833رواتب موظفي التسويق
8,0598,4628,8859,3299,795رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

4,8005,0405,2925,5575,834مصاريف البيع والتسويق
120126132139146قرطاسية
5,4005,4005,4005,4005,400إيجارات

00000أيجار أرض
1,8201,9112,0072,1072,212مصاريف أخرى

22,53023,38624,28525,23026,221مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
5,3795,3795,3795,3795,379اإلستهالك لإلصول الثابتة

800800800800800إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

28,70929,56530,46531,40932,400مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
14,81116,13117,51618,97120,498الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

3,5002,9272,2961,602839الفائدة على القرض
11,31113,20415,22017,36919,659الربح قبل الضريبة

1,6971,9812,2832,6052,949الضريبة على األرباح
9,61411,22312,93714,76316,710األرباح الصافية

%61%62%63%65%66نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 88,81189,59290,33391,02491,654نقطة التعادل

%63%66%68%71%74نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

2,00025.0080أألبنية
025.000منشآت أخرى
38,00010.003,800معدات وأجهزة

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

05.000أخرى
5,379المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

4,0005800المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
8,2518,2510رأس المال العامل المطلوب

62,55127,55135,000إجمالي تكلفة المشروع
%56%44%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية



التدفق النقدي للمشروع
(بالدينار)

رقائق البطاطااسم المشروع
عمان/الزرقاء/اربالموقع المقترح

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
120,000126,000132,300138,915145,861المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
27,551حقوق الملكية

35,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

3,7055,2826,4767,2407,526الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
62,551123,705131,282138,776146,155153,387مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
50,300مجموع اإلستثمارات

4,54676,48080,30484,31988,53592,962التكاليف التشغيلية المباشرة
22,53023,38624,28525,23026,221إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
3,5002,9272,2961,602839الفائدة

4,000المصاريف التأسيسية  والخلو
1,6971,9812,2832,6052,949الضريبة

58,846104,206108,597113,184117,972122,971إجمالي التدفق النقدي الخارج
3,70519,49922,68525,59228,18330,415صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
5,7336,3066,9377,6318,394أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
5,7336,3066,9377,6318,394إجمالي دفعات سداد القرض

3,70513,76616,37918,65520,55222,022رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
08,4839,90311,41513,02614,744توزيعات األرباح

3,7055,2826,4767,2407,5267,277صافي النقد بعد التوزيعات



الميزانية التقديرية
(بالدينار)

اسم المشروع

رقائق 
البطاطا 
المقلية

عمان/الزر صاحب المشروع

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
3,7055,2826,4767,2407,5267,277النقد

00000المدينون
4,5464,5464,5464,5464,5464,546المخزون

8,2519,82811,02211,78612,07211,823إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
2,000المباني

38,000األجهزة والمعدات
2,000األثاث والمعدات المكتبية

8,000السيارات
300تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

0أخرى
50,30050,30050,30050,30050,30050,300إجمالي األصول الثابتة
5,37910,75916,13821,51726,896اإلستهالك التراآمي

50,30044,92139,54134,16228,78323,404القيمة الدفترية لألصول الثابتة
4,0003,2002,4001,6008000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
62,55157,94952,96347,54841,65535,227مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
5,7336,3066,9377,6318,3940اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

5,7336,3066,9377,6318,3940مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

29,26722,96116,0248,39400رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
29,26722,96116,0248,39400مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
27,55127,55127,55127,55127,55127,551رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

1,1312,4523,9745,710األرباج المجمعة
1,1311,3201,5221,7371,966الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

27,55128,68230,00231,52433,26135,227مجموع حقوق الملكية
62,55157,94952,96347,54841,65535,227مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %47.4%35.4%27.2%21.2%16.6معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%47.4%44.4%41.0%37.4%33.5معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 1.61.61.51.40.0السيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.00.80.50.30.0األمان(

000000التحقق



ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية
اسم المشروع

رقائق
البطاطا

 صاحب المشروع
عمان/الزرقا

ء/اربد

ثانيا: ملخص التكاليف والتمويلأوال: الحالة األساسية

القيمةالبندالمعيار المالي

NPV 44,273صافي القيمة الحالية
ي 
62,551المشروع

IRR 33.3معدل العائد الداخلي%
رأسمال 
27,551صاحب 

B/C 35,000القروض1.7القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات
Pay Back Period 3فترة اإلسترداد

ى  رض 
%56.0التكاليف

ثالثا: النتائج المالية
12345

9,61411,22312,93714,76316,710صافي الربح بعد الضريبة

%13.5%12.5%11.5%10.5%9.4الربح قبل الضريبة : المبيعات %

%47.4%35.4%27.2%21.2%16.6معدل العائد على اإلستثمار %

%47.4%44.4%41.0%37.4%33.5معدل العائد على حقوق الملكية %

1.61.61.51.40.0الموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.00.80.50.30.0الديون

88,81189,59290,33391,02491,654نقطة التعادل (بالدينار)

رابعا : تحليل الحساسية
NPVIRRB/Cالمعيار المالي

%10 1.6%39,71629.6زيادة تكاليف المشروع

%20 1.5%35,16026.5زيادة تكاليف المشروع

%10 0.9%3,42110.3-تخفيض مبيعات المشروع

%20 0.2%15.2-51,114-تخفيض مبيعات المشروع

%10 1.1%5,10914.5زيادة تكاليف التشغيل

0.5%5.0-34,056-زيادة تكاليف التشغيل %20



خامسا : حساب المعايير المالية والحساسية
الحالة األساسية

IRR33.3%معدل العائد الداخلي
NPV44,273صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR29.6%معدل العائد الداخلي
NPV39,716صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR26.5%معدل العائد الداخلي
NPV35,160صافي القيمة الحالية
B/C1.5اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %10
IRR10.3%معدل العائد الداخلي
NPV-3,421صافي القيمة الحالية
B/C0.9اإليرادات الى التكاليف

تخفيض مبيعات المشروع %20
IRR-15.2%معدل العائد الداخلي
NPV-51,114صافي القيمة الحالية
B/C0.2اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR14.5%معدل العائد الداخلي
NPV5,109صافي القيمة الحالية
B/C1.1اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR-5.0%معدل العائد الداخلي
NPV-34,056صافي القيمة الحالية
B/C0.5اإليرادات الى التكاليف



التدفق النقديالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,8460-58,846

13,70520,99017,285

239022,31021,920

341023,69523,286

443025,15024,720
545267,29166,839

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

064,7300-64,730

13,70520,99017,285

239022,31021,920

341023,69523,286

443025,15024,720
545269,63169,180

التدفق النقديزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

070,6150-70,615

13,70520,99017,285

239022,31021,920

341023,69523,286

443025,15024,720
545271,97271,520



التدفق النقديتخفيض المبيعات %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,8460-58,846

13,7058,9905,285

23909,7109,320

341010,46510,056

443011,25910,829
545251,97751,526

التدفق النقديتخفيض المبيعات %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

058,8460-58,846

13,705-3,010-6,715

2390-2,890-3,280

3410-2,765-3,174

4430-2,633-3,063
545236,66336,212

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,3000-59,300

14,07511,0897,014

242911,94111,512

345012,83512,384

447313,77413,301
549756,36655,869

التدفق النقديزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

059,7550-59,755

14,4461,188-3,257

24681,5721,104

34911,9741,483

45162,3971,881
554245,44144,899
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