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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 
 .ها الشباب األردنيالبطالة التي يعاني من

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

ستثمار وتحديد إحتياجاتاإلفرص  مختلف محافظات وألوية المملكة من حيث استكشاف
 .المجتمعات المحلية من المشاريع الصغيرة والمتوسطة

 
ة والماليةـلضوء على النواحي التسويقية والفنيإن هذه الدراسة هي دراسة أولية تلقي ا

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

 
)إرادة (ــةمراكز تعزيز اإلنتاجيبالمستشارين في لمزيد من المعلومات يمكنك االتصال 

االفكار االستثماريـــة والمساعدة في تأسيسلتطوير أية مساعدة تحتاجونها لتقديم 
 .وتنفيذ المشاريع 

 
 اثنانافي كافة مناطق المملكة وعدده)  إرادة (تتواجد مراكز مشروع تعزيز اإلنتاجية 

 .وعشرون مركزاً 

 )بادر باالتصال بأقرب مركز لديك (
 



 
 

 ٣

 
 
 
 

 .١ ملخص المشروع  المحتويات

 .٢ المقدمة 
   ١. ٢ وصف المشروع

   ٢. ٢ مبرات وأهداف المشروع

   ٣٠٢ الموقع العام للمشروع

 ٠٣     دراسة السوق  

   ١. ٣ وصف المنتج

   ٢. ٣ الطلب السابق

   ٣. ٣ الطلب المتوقع

   ٤. ٣ حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة

   ٥٠٣ المنافسة وااليرادات المتوقعة
 ٠٤   الدراسة الفنية  

   ١. ٤ موقع المشروع

   ٢. ٤ االرض والبناء واالثاث

   ٣. ٤ التجهيزات والعدد واالدوات

   ٤. ٤ المواد االولية

   ٥. ٤ الخدمات الضرورية

   ٦٠٤ لة واالجور السنويةالقوى العام

   ٧٠٤ الفترة الزمنية لتنفيذ المشروع

    

 .٥ الدراسة المالية  
   ١. ٥ تكاليف التشغيل السنوية

   ٢. ٥ رأس المال العامل

   ٣. ٥ نفقات التأسيس وما قبل التشغيل

   ٤. ٥ تكاليف المشروع

   ٥٠٥ وسائل التمويل

   ٦٠٥ األسس والفرضيات المالية

   ٧٠٥ لمؤشرات والكشوف الماليةاملخص 

   ٨٠٥ المالحق المالية
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  ملخص المشروع-١

 مشروع انتاج الفلفل الحار الكامل النضج اسم المشروع

 األغوار الوسطى والجنوبية موقع المشروع

 )األحمر(الفلفل الحار كامل النضج  منتجات المشروع

 أشخاص ٣ األيدي العاملة

 دينار ٢٣,٩٨٣ ياالستثمار الكل

 % ٣٧,٨ معدل العائد الداخلي

 دينار ٢٠,٥٠٢ صافي القيمة الحالية

  ١,٩القيمة الحالية لاليرادات على االستثمار

 سنوات ٣ فترة االسترداد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 انتاج الفلفل الحار كامل النضجمشروع
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  :المقدمة -٢
الزراعي وخاصة في مجـال اسـتخدام       تعتبر األردن من الدول المتقدمة في المجال         

التقنيات المتطورة مثل الري بالتنقيط، الزراعات المحمية وبرامج التسميد ومكافحة اآلفـات            

 آالف دونـم،    ٣٠٥بحوالي  هذا وتقدر المساحات المزروعة بالخضار في األردن        . الزراعية  

وعلـى  .  الخضـروات  أصـناف  ألف طن من مختلف      ٨٤٤ حوالي   ٢٠٠١ للعام   إنتاجهابلغ  

الرغم من توفر  المناخ المناسب للزراعة في وادي األردن وتـوفر اإلمكانيـات والقاعـدة                

 عـدة مـن     أصـناف  إنتـاج العريضة من المعرفة للعاملين في المجال الزراعي مما يتيح            

 أن تبـين  إذ.  طرق األسواق التصديرية لبعض المنتجات مـا زال محـدودا          أن إالالخضار،  

قليدية من الخضار ما زال يسود بين عدد كبير من المزارعين، ذلك علـى               األصناف الت  إنتاج

 التصدير للخارج بأسعار مجزية إمكانية إلى األصناف غير التقليدية يؤدي    إنتاج أنالرغم من   

 .تعود بالفائدة على كافة الجهات المعنية بالعملية الزراعية

) األحمـر (لفل الحار كامل النضج      هنالك طلبا خارجيا على الف     أن االستقصاءات تشير بعض   

في عدد من األسواق األوروبية خالل الفترة الممتدة من كانون ثاني الى حزيران وبأسـعار               

 .   بيعها في السوق المحليأسعارعالية نسبيا مقارنة مع 

 

 :وصف المشروع  ١٠٢
 على مسـاحة مـن األرص       تقاميتكون المشروع أساساً من عشرة بيوت بالستيكية         

 وادونمات مستأجرة أو مملوكة وذلك فـي منطقـة األغـوار الوسـطى     ) ٦( بحوالي تقدر

 وسيتم تجديد الزراعة سـنوياً علـى        .)األحمر( المكتمل النضج    الحارالجنوبية إلنتاج الفلفل    

 بالبالستيك كحد أدنى وشبكة   ةمدى عشرة سنوات ويتطلب المشروع إنشاء بركة ترابية مغطا        

 . مناسبة للعاملين وخدماتري بالتنقيط مع ملحقاتها

 

 :مبررات وأهداف المشروع ٢٠٢
 
 .تحقيق عائد جيد ألصحاب المشروع -
 

 .عدد من فرص عمل لسكان المنطقة وتحسين  وضعهم االقتصادي واالجتماعي خلق  -

 

 



 
 

 ٦

 . لألسواق الخارجية وما يرافق ذلك من توفير العمالت األجنبيةمكانية تصدير المنتج إ -

   

  :عام للمشروعالموقع ال ٣٠٢
يحتاج الفلفل عموماً إلى مناخ معتدل يميل قليالً إلى الحرارة ولكنه ال يتحمل البرودة               

 الصقيع في حين أنـه يقـاوم   ال يتحمل و،)م٦(وال تنمو النباتات في درجات حرارة تقل عن      

 .البطاطا ودرجات الحرارة العالية والجفاف أكثر من باقي أفراد العائلة الباذنجانية كالبندورة            

مئوية أفضل درجة حرارة للنمو واإلنتاج وتـؤدي عمليـات          ) ٢٧ – ٢١(هذا وتعتبر درجة    

 . الري غير المنتظم ودرجات الحرارة غير المناسبة إلى سقوط البراعم واألزهار 

 

تعتبر األراضي الرملية الطينية الغنية بالمواد العضوية من أنسب أنـواع األراضـي              

 .درجـة  ٧-٥ جيدة الصرف ، ومعدل الحموضة فيها يترواح ما بين           والترب على أن تكون   

 لذا، فـان    .ولكن نبات الفلفل يعتبر حساساً لألراضي العالية في مستوى ثاني أكسيد الكبريت           

 ..مناطق األغوار الوسطى والجنوبية تعتبر األنسب لهذا النوع من الزراعة

 

  :دراسة السوق ٠٣
  :وصف المنتج ١٠٣

 C العائلة الباذنجانية وتحتوي ثماره على كميات عالية من فيتامين      إلى بأنواعه   ينتمي الفلفل 

 غم تحتوي على احتياجات شخص بالغ لمدة يوم واحد من هذا            ٧٥ ثمرة واحدة بوزن     أن إذ

 ويعزى الطعم الحار لثمار     A تحتوي على كميات جيدة من فيتامين        أنهاكما  . الفيتامين الهام 

 كمادة غذائية ، سواء كـان       بأنواعهم الفلفل   دهذا ويستخ  . Capsicum أل مادة   إلىالفلفل  

 . اللون األحمر عند بلوغ النضج الكاملإلى تتحول اوجميعه مطبوخا، أوذلك طازجا 

 

 : الطلب السابق ٢٠٣
اال . يتم تغطية حاجة السوق المحلي من الفلفل الحار عن طريق اإلنتاج المحلي بشكل رئيس             

 استيراد كمية صغير من هذه المـاد فـي عـام            أظهرتحصاءات العامة   ان بيانات دائرة اإل   

 الفلفـل خـال السـنوات       أنواع كما أظهرت البيانات تصدير كميات مختلفة من كافة          .١٩٩٩

 إلى المحلي   اإلنتاج إضافةالجدول التالي يبين الطلب السابق من الفلفل والناجم عن          . السابقة

 :٢٠٠١-١٩٩٩ تصديره للسنوا وطرح الصادرات والمعاد تاالستيراد

 



 
 

 ٧

 

  الفلفلأنواعالكميات بالطن من كافة 

الصادرات  المحلياإلنتاج المستوردات السنة

والمعاد 

 تصديره

 صافي الطلب

١٦,٩٤٥ * ١٥ ١٩٩٩ - 

١٣,٦٨٠ * - ٢٠٠٠ - 

٤,٩٧٩ ١٦,٢٧١  ٢١,٢٥٠ - ٢٠٠١ 

 .غير متاح* 

 بلـغ فـي عـام       أنواعه الفلفل بكافة     صافي الطلب السابق من    أنيالحظ من الجدول السابق     

 المحلي من الفلفـل     اإلنتاج البيانات بان حجم     أظهرتهذا وقد   .  طن   ٥,٠٠٠ حوالي   ٢٠٠١

 طن، وان معدل الصادرات الوطنية والمعاد       ٩,٣٨٠الحار موضوع البحث في نفس العام بلغ        

كمـا ون   .  طن ١٥,٦٣٢تصديره من كافة انواع الفلفل معظمها صادرات وطنية بلغ حوالي           

 . ٢٠٠١في عام  % ٧٧نسبة الصادرات الى اإلنتاج المحلي بلغت حوالي 

 

 :الطلب التوقع٣٠٣
 االستهالك الفلفل ألغراض    أنواعسنويا في كميات اإلنتاج من كافة       % ٣بافتراض معدل نمو    

 المتوقع للسنوات الخمسة القادمـة علـى    اإلنتاجالمحلي والتصدير، فان الجدول التالي يبين       

 % :٧٧تبار ان نسبة الصادرات الوطنية الى مجموع كميات اإلنتاج تبلغ اع

 الكميات بالطن

 التصدير السوق المحلي كميات اإلنتاج السنة
 ١٧,٨٨٠ ٥,٣٤٠ ٢٣,٢٢٠ األولى 

 ١٨,٤١٦ ٥,٥٠١ ٢٣,٩١٧ الثانية

 ١٨,٩٦٩ ٥,٦٦٦ ٢٤,٦٣٥ الثالثة

 ١٩,٥٣٨ ٥,٨٣٥ ٢٥,٣٧٤ الرابعة

 ٢٠,١٢٤ ٦,٠١١ ٢٦,١٣٥ الخامسة

من اإلنتـاج المحلـي، وذلـك وفقـا     % ٤٥ الحار يشكل حوالي   ل الفلف أن إلىتجدر اإلشارة   

 .٢٠٠١لبيانات دائرة اإلحصاءات العامة في عام 

 



 
 

 ٨

 

 

 :حصة المشروع من السوق والطاقة المقترحة ٤٠٣
يمكن تحديد كميات إنتاج المشروع من الفلفل وحصته من السـوق بنـاء علـى المسـاحة                 

 . عة ومعدل إنتاجية الدونم الواحد حسب تقديرات الجهات المختصة في هذا المجالالمزرو

 

 للبيت الواحد ، وحيث     ٢ م ٥٠٠ بيوت بالستيكية بمعدل مساحة      ١٠يغطي المشروع زراعة    

، وألغـراض هـذه      طن ٤-٣ إنتاجية الدونم الواحد لهذا النوع من الزراعة تتراوح بين           أن

منهـا فـي    % ٨٠ طن، سيباع    ٣,٤ الدونم الواحد تبلغ     نتاجيةإالدراسة فقد اعتبر ان معدل      

 طن يباع منها ألسـواق التصـدير        ١٧ إنتاج المشروع سيتمكن من      أن ي أ  التصدير أسواق

 .من اإلنتاج المحلي المتوقع ممن الفلفل الحار% ١ طن تقل عن ١٤حوالي 

 

 :المنافسة والتسويق واإليرادات المتوقعة ٥٠٣ 
 

 إلـى  إنتاجـه موضوع البحث التوجه في تسويق الجزء األكبـر مـن   يفترض في المشروع   

األسواق التصديرية ال سيما األسواق األوروبية بوجه عام و الهولندية والبريطانيـة بوجـه              

 مـن الفلفـل     إنتاجه المزارعين والذي القى     ألحدخاص نظرا للخبرة السابقة في هذا المجال        

 البيانات المسـتقاة مـن هـذا        أظهرتهذا وقد   .  جيدة وبأسعار إقباال) األحمر(الحار الناضج   

ليهمـا  إ قد تمكن من تصدير كميات معقولة خالل هذا العام للسـوقين المشـار               بأنهالمزارع  

 .  دينار للطن الواحد   ٢,٦٠٠ دينار و    ١,٦٠٠وبأسعار تراوحت بين    ) الهولندي والبريطاني (

تجاته سواء في السوق المحلي او       يواجه المشروع صعوبات في تسويق من      أنهذا وال يتوقع    

 . وفقا لمواصفات اإلنتاج المحددة في السوقاإلنتاج ما تم إذا الخارجيةفي األسواق 

 

 دينـار لألسـواق     ١,٨٠٠ سعر بيع الطـن الواحـد        أنوألغراض هذه الدراسة فقد اعتبر      

ج تشكل   اإلنتا إجماليوأن نسبة الصادرات الى     .  دينار للطن للسوق المحلي    ٢٠٠الخارجية و 

 دينـار، وذلـك كـون       ٢٥,٨٠٠ المشروع السنوية    إيرادات تصل   أنوعليه يتوقع   %. ٨٠

 . المساحة المزروعة محدودة

 

 



 
 

 ٩

 :الدراسة الفنية٠٤
 :موقع المشروع ١٠٤

 والجنوبية حيث المناخ والتربية يقترح تنفيذ المشروع ضمن مناطق األغوار الوسطى

 أيام، أي ١١٠فلفل لحين بدء الحصاد حوالي هذا وتمتد فترة زراعة نبات ال. المناسبين

وأن فترة جني المحصول تبدأ مع بداية كانون ثاني وتستمر . سيتم زراعته مع نهاية أيلول 

 .   أشهر٣قرابة 
 

 : واألثاثاألرض والبناء ٢٠٤
 للبيوت البالستيكية و ٥ دونمات ألغراض المشروع يخصص منها ٦تم افتراض استئجار 

ض سكن العمال والخدمات، يتوقع ان يصل بدل ايجار ارض المشروع دونم واحد ألغرا

 بناء بسيط عبارة عن سكن للعمال ومستودعات بمساحة إقامةسيتم .  دينار سنويا ٢٠٠

 . دينار١,٠٥٠ يقدر ان تصل كلفته ٢ م٣٥

 ٣٠٠) أسرة وأدوات مطبخ(تم تقدير احتياجات المشروع من األثاث لغايات سكن العمال 

 .دينار
 

 :التجهيزات والعدد واألدوات ٣٠٤
تتوفر التجهيزات والعدد واألدوات الالزمة للمشروع والتي تشمل شبكة الري، البيوت 

 : يبين الجدول التالي احتياجات المشروع منها. الزراعية وغيرها

 

  دينار/التكلفة دينار/سعر الوحدة العدد ندالب

 ٤٠٠ ٨٠  دونم٥ شبكة ري بالتنقيط

 ١,٦٠٠ ١,٦٠٠ ١ دةوسمامضخة 

 ١٤,٥٠٠ ١,٤٥٠ ١٠ بيوت بالستيكية 

 ٥٠٠ ٥٠٠ - عدد وأدوات مختلفة 

 ٥٠٠ ٥٠٠ ١ ماتور رش مبيدات

 مغطاةبركة ترابية 

 بالبالستيك 

 ٤٥٠ ١,٥ ٣م٣٠٠

 ١٧,٩٥٠   المجموع

  



 
 

 ١٠

 :المواد األولية٤٠٤
 كغم  ١٢٠، و    ٣م١٠ غم من البذور وسماد عضوي بمعدل        ٦٠يحتاج الدونم الواحد حوالي     

 إلـى هذا باإلضافة .  كغم من األسمدة النيتروجينية      ٣٠٠من سماد السوبر فوسفات وحوالي      

ويبين الجدول التالي احتياجات الشروع من تلك       . المبيدات والمياه وتحضير األرض للزراعة    

 .التكاليف

 

الوحدة  البيان

 المعتمدة 

 القيمة سعر الوحدة  الكمية 

 ١,٢٥٠ ٠,٠٥ ٢٥٠٠٠ شتلة مان البذوراألشتال بما فيها أث

     :األسمدة

 ٥٠٠ ١٠ ٥٠ ٣م  العضوية-١     

 ٢٥٥ ٠,١٧ ١٥٠٠ كغم  النيتروجينية-٢     

 ٩٠ ٠,١٥ ٦٠٠ كغم  الفوسفاتية-٣     

 ٨٠ ٠,٤٠ ٢٠٠ كغم عناصر نادرة+  المركبة -٤     

 ٦٠٠ ١ ٦٠٠ دينار المبيدات والعالجات 

 ٤٠ ٠,٠٠٨ ٥٠٠٠ متر مكعب الميـــاه

 ٢٥٠ ١ ٢٥٠ كغم الملش األسود

 ٥٠٠ ١ ٥٠٠ دينار تعقيم التربة

 ١٥٠ - -  - اعداد وتهيئة األرض للزراعة
 ٢,٦٠٠ - - عبوهمختلفة للتصدير والسوق المحليعبوات 

٦,٣١٥    المجموع

 

 :الخدمات الضرورية٥٠٤
، علما بـأن خـدمات       ) العمال سكن(تتمثل الخدمات بالكهرباء الالزمة لألغراض الشخصية       

 .الماء والكهرباء والمواصالت متوفرة في معظم مناطق األغوار بما فيها الوحدات الزراعية

 انه وألغراض التحفظ تم افتراض عدم توفر الكهرباء ، لذا ستنحصر الخـدمات بـالوقود         إال

 .الالزم لإلنارة وتشغيل مضخة المياه وماتور الرش

 



 
 

 ١١

 األجور السنويةالقوى العاملة و ٦٠٤
 :الجدول التالي يبين الكادر اإلداري والفني الالزم للمشروع ورواتبهم الشهرية والسنوية

الراتب  العدد الوظفية

 دينار/الشهري

دينار/الراتب السنوي

 ٣,٠٠٠ ٢٥٠ ١ صاحب المشروع

 ٣,٦٠٠ ١٥٠ ٢ عامل دائم

 ٢,٩٧٥ - - عامل مؤقت

 ٩,٥٧٥  ٣ المجموع

 :نية لتنفيذ المشروع الفترة الزم٧٠٤

 أشهر على ان ٣يحتاج المشروع الى فترة زمنية لتنفيذه تصل الى 

 .يراعي الموعد المالئم للزراعة

 

 
 
 

 -: تكاليف التشغيل السنوية١٠٥

 )٩(جدول رقم 

 السنة األولى/ تكاليف التشغيل السنوية

 دينار البند

 ٦,٣١٥ مواد أولية 

 ٩,٥٧٥   وأجوررواتب

 ١٨٠ إيجارات

 ٦٠٠ مصاريف بيع وتسويق

 ٢٤٠ خدمات ضرورية

 ١,٠٢٠ مصاريف تشغيلية أخرى

 ١٧,٩٣٠ المجموع

 الدراسة المالية.٥



 
 

 ١٢

 

 -: رأس المال العامل٢٠٥
 

نحو ب ثالثة أشهريقدر رأس المال العامل على أساس دورة انتاجية ومدتها 

 . دينار٤,٤٨٣

 

 

 -: ما قبل التشغيلالتأسيس و  نفقات٣٠٥

 

 وتقدر بحوالي مصاريف متفرقة نفقات ما قبل التشغيل  التأسيستشمل

 . دينار٢٠٠

 

 -:تكاليف المشروع ٤٠٥

  

 البند دينار/ التكلفة 

سكن عمال وخدمات ١,٠٥٠

 أثاث  ٣٠٠

)بيوت بالستيك وشبكة ري وسمادة وغيرها(تجهيزات  ١٧,٩٥٠             

مجموع تكاليف الموجودات الثابتة ١٩,٣٠٠

 ما قبل التشغيلنفقات ٢٠٠

رأس المال العامل ٤,٤٨٣

المشروع  تكلفة ٢٣,٩٨٣

 
 
 
 



 
 

 ١٣

   

 -: وسائل التمويل٥٠٥
 

 دينار ١٥,٠٠٠سيحصل المشروع على قرض لتمويل الموجودات الثابته بقيمة 

 دينار ٨,٩٨٣ سنوات ، بينما سيساهم صاحب المشروع بملغ ٥لمدة % ٨بفائدة 

 . االجماليةشروعمن كلفة الم% ٦٣تشكل 
 

 ألسس والفرضيات المالية ا٦٠٥
 

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

يسدد القرض على .  دينار لتغطية جزء من التكاليف اإلستثمارية لألصول الثابتة١٥,٠٠٠

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

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

 

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

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

 

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

 .ستكون نقدية

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

 .المشروع معفى من ضريبة الدخل كونه مشروعا زراعيااعتبر ان 

 %.١٢تم إحتساب صافي القيمة الحالية بمعدل خصم قدره 

 

 ات والكشوف المالية ملخص المؤشر٧٠٥
 

يبين ملخص نتائج المؤشرات المالية للحالة األساسية وتحليل الحساسية المرفق أن 

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

 .اتوأن المردود المالي يرتقي لمستوى التوقععلى الوفاء بالتزاماته المالية  المشروع قادر

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

 :والتي تبين ما يلي



 
 

 ١٤

 

 دينار فـي السـنة األولـى        ٥,٠٢٥يتوقع ان يحقق المشروع ربحا صافي يتراوح بين          -

 .  دينار في السنة الخامسة٤,٠٨٣و للتشغيل 

تبلغ قيمـة   .  احدهم صاحب المشروع   ال موظفين وعم  ثالثةسيوفر المشروع فرص عمل      -

 ١١,٦٣٨ دينار في السنة األولى ترتفع الى        ٩,٥٧٥ الرواتب واألجور التي ستدفع لهم    

 .دينار في السنة الخامسة

في السـنة   % ١٩,٩في السنة األولى و    % ٢١تتراوح نسبة العائد على اإلستثمار بين        -

              % ٤٣,٧ملكيـة بـين     ونسـبة العائـد علـى حقـوق ال        .  للتشغيل التجـاري   الخامسة

  %.١٩,٩  و

 .  دينار٢٠,٥٠٢  NPVتبلغ قيمة صافي القيمة الحالية للمشروع  -

 % .٣٧,٨يبلغ معدل العائد الداخلي للمشروع  -

 ١,٩تبلغ ناتج قسمة القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات  -

    . سنوات٣تبلغ فترة اإلسترداد للمشروع   -

 بنسـب   البيـع  او تخفيض اسـعار      لكاليف المشروع او تكاليف التشغي    في حالة زيادة ت    -

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

 .األدنى الالزم للحكم على حدوى المشروع

 
 
 

 
 قائمة التدفقات النقدية )١

 لعموميةالميزانية ا )٢

 ملخص االستنتاجات والمعايير المالية )٣
 

  الماليةمالحقلا٨-٥



الموقع المقترح
األغوار الوسطى والجنوبية

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

27,40027,40027,40027,40027,400المبيعات
التكاليف التشغيلية المباشرة

6,3156,3156,3156,3156,315تكاليف المواد األولية المباشرة أو تكلفة المبيعات
6,5756,9047,2497,6117,992تكاليف العمل المباشرة
00000ثمن البضاعة  للمتاجرة
660660660660660تكاليف المصنع التشغيلية

13,55013,87914,22414,58614,967مجموع التكاليف التشغيلية المباشرة
13,85013,52113,17612,81412,433الربح اإلجمالي

التكاليف التشغيلية غير المباشرة

00000رواتب موظفي التسويق
3,0003,1503,3083,4733,647رواتب موظفي اإلدارة والتمويل

600600600600600مصاريف البيع والتسويق
00000قرطاسية
00000إيجارات

180180180180180أيجار أرض
600600600600600مصاريف أخرى

4,3804,5304,6884,8535,027مجموع التكاليف التشغيلية  غيرالمباشرة( قبل اإلستهالك)
3,0453,0453,0453,0453,045اإلستهالك لإلصول الثابتة

2000000إطفاء المصاريف التأ سيسية
00000إطفاء الخلو

7,6257,5757,7327,8988,071مجموع التكاليف التشغيلية غير المباشرة
6,2255,9465,4444,9164,362الربح الصافي قبل الفوائد والضرائب

1,200995775536278الفائدة على القرض
5,0254,9514,6694,3804,083الربح قبل الضريبة

00000الضريبة على األرباح
5,0254,9514,6694,3804,083األرباح الصافية

%65%62%59%56%55نسبة التكاليف التشغيلية غير المباشرة إلى الربح اإلجمالي
(بالدينار) 17,45917,36717,69118,03418,401نقطة التعادل

%67%66%65%63%64نقطة التعادل آنسبة من المبيعات السنوية المتوقعة

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلستهالك على:

1,05015.0070أألبنية
4505.0090منشآت أخرى
12,60010.001,260معدات وأجهزة

3006.6745األثاث والمعدات المكتبية
4005.0080شبكة ري بالتنقيط

4,5003.001,500أخرى
3,045المجموع

اإلستهالك السنويالعمر اإلفتراضي بالسنواتالقيمة الكليةإحتساب قيمة اإلطفاء على:

2001200المصاريف التأ سيسية
050الخلو

القروضحقوق الملكيةالمجموع
4,4834,4830رأس المال العامل المطلوب

23,9838,98315,000إجمالي تكلفة المشروع
%63%37%100النسبة المئوية للقرض وحقوق الملكية

حساب األرباح والخسائر (بالدينار)

اسم المشروع
إنتاج الفلفل الحار



الموقع المقترح
األغوار الوسطى والجنوبية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
27,40027,40027,40027,40027,400المبيعات

التدفق النقدي الداخل:
27,40027,40027,40027,40027,400المبيعات النقدية

0000تحصيالت ذمم مدينة
8,983حقوق الملكية

15,000قرض األصول الثابتة
0قرض رأس المال العامل

2,9046,1048,86311,26113,275الرصيد النقدي اإلفتتاحي ( في بداية المدة)
23,98330,30433,50436,26338,66140,675مجموع التدفق النقدي الداخل

التدفق النقدي الخارج:
19,300مجموع اإلستثمارات

1,57913,55013,87914,22414,58614,967التكاليف التشغيلية المباشرة
4,3804,5304,6884,8535,027إجمالي التكاليف التشغيلية غير المباشرة قبل اإلستهالآات

0000تسديدات الدائنين
1,200995775536278الفائدة

200المصاريف التأسيسية  والخلو
00000الضريبة

21,07919,13019,40419,68619,97520,272إجمالي التدفق النقدي الخارج
2,90411,17414,10016,57718,68520,403صافي الرصيد النقدي  قبل التوزيعات

دفعات سداد القرض
2,5572,7612,9823,2213,479أقساط قرض األصول الثابتة

00000أقساط قرض رأس المال العامل
2,5572,7612,9823,2213,479إجمالي دفعات سداد القرض

2,9048,61711,33913,59515,46416,924رصيد اإلقفال النقدي قبل التوزيعات
02,5132,4752,3352,1902,042توزيعات األرباح

2,9046,1048,86311,26113,27514,883صافي النقد بعد التوزيعات

التدفق النقدي للمشروع (بالدينار)

اسم المشروع
إنتاج الفلفل الحار



الموقع المقترح
األغوار الوسطى والجنوبية

السنة الخامسةالسنة الرابعةالسنة الثالثةالسنة الثانيةالسنة األولىالسنة  صفر
األصول

األصول المتداولة
2,9046,1048,86311,26113,27514,883النقد

00000المدينون
1,5791,5791,5791,5791,5791,579المخزون

4,4837,68310,44212,83914,85316,461إجمالي األصول المتداولة
األصول الثابتة

0األرض
1,500المباني

12,600األجهزة والمعدات
300األثاث والمعدات المكتبية

400شبكة ري بالتنقيط
0تأمينات مستردة (ماء ،آهرباء ، تلفون ...الخ)

4,500أخرى
19,30019,30019,30019,30019,30019,300إجمالي األصول الثابتة
3,0456,0909,13512,18015,225اإلستهالك التراآمي

19,30016,25513,21010,1657,1204,075القيمة الدفترية لألصول الثابتة
20000000القيمة الدفترية للمصاريف التأسيسية

000000القيمة الدفترية للخاو
23,98323,93823,65223,00421,97320,536مجموع األصول

اإللتزامات وحقوق الملكية
اإللتزامات المتداولة

00000دائنون
255727612982322134790اقساط قرض األصول الثابتة قصيرة األجل
000000اقساط قرض رأس المال  قصيرة األجل

255727612982322134790مجموع اإللتزامات الجارية
إلتزامات طويلة األجل

1244396826699347900رصيد قرض األصول الثابتة
000000رصيد قرض رأس المال العامل
1244396826699347900مجموع اإللتزامات طويلة األجل

حقوق الملكية
8,9838,9838,9838,9838,9838,983رأسمال صاحب / أصحاب المشروع 

2,5134,9887,3229,512األرباج المجمعة
2,5132,4752,3352,1902,042الربح االصافي بعد توزيعات األرباح

8,98311,49513,97016,30518,49520,536مجموع حقوق الملكية
23,98323,93823,65223,00421,97320,536مجموع اإللتزامات وحقوق الملكية

/األصول). %19.9%19.9%20.3%20.9%21.0معدل العائد على إجمالي اإلستثمارت( األرباح
%19.9%23.7%28.6%35.4%43.7معدل العائد على حقوق الملكية (األرباح الصافية/حقوق الملكية)

(األصول االمتداولة/الخصوم االمتداولة) 2.83.54.04.3NAالسيولة
إجمالي الديون/جقوق الملكية) 1.10.70.40.20.0األمان(

000000التحقق

الميزانية التقديرية (بالدينار)

اسم المشروع
إنتاج الفلفل الحار



الموقع المقترح

األغوار الوسطى والجنوبية

اإلفتراضاتتكاليف المشروع ووسائل التمويل

%23,9830تكاليف المشروع

اصحاب المشروع / %8,9830مساهمة صاحب

%15,00012القروض

%50%62.5القرض الى التكاليف %

%0%37.5مساهمة صاحب المشروع الى التكاليف%

ثانيا: النتائج المالية

البند / السنة
السنة
األولى

السنة
الثانية

السنة
الثالثة

السنة 
الرابعة

السنة
الخامسة

5,0254,9514,6694,3804,083صافي الربح بعد الضريبة (بالدينار)

: المبيعات % %14.9%16.0%17.0%18.1%18.3الربح قبل الضريبة

%19.9%19.9%20.3%20.9%21.0معدل العائد على اإلستثمار %

%19.9%23.7%28.6%35.4%43.7معدل العائد على حقوق الملكية %

2.83.54.04.3NAالموجودات المتداولة : المطلوبات المتداولة

حقوق الملكية (األمان) : 1.10.70.40.20.0الديون

17,45917,36717,69118,03418,401نقطة 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 20,50218,62516,74815,1419,78013,5496,596صافي القيمة الحالية

IRR %20.1%28.8%24.5%31.2%30.3%33.8%37.8معدل العائد الداخلي

B/C 1.91.71.61.61.41.61.3القيمة الحالية لإليرادات الى اإلستثمارات

Pay Back Period 3فترة اإلسترداد------

17,791

ملخص اإلستنتاجات والمعايير المالية

20.4%

30.3%

2.9

0.5

معدل الضريبة

المعدل

اسم المشروع

إنتاج الفلفل الحار

معدل نمو المبيعات ( اإليرادات)

معدل نمو التكاليف

4,622

16.9%

معامل الخصم

نسبة التوزيعات



رابعا: حساب المعايير المالية
الحالة األساسية

IRR37.8%معدل العائد الداخلي

NPV20,502صافي القيمة الحالية

B/C1.9اإليرادات الى التكاليف
Pay Back3.0فترة اإلسترداد

زيادة تكاليف المشروع %10
IRR33.8%معدل العائد الداخلي

NPV18,625صافي القيمة الحالية
B/C1.7اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف المشروع %20
IRR30.3%معدل العائد الداخلي

NPV16,748صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %5
IRR31.2%معدل العائد الداخلي

NPV15,141صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

تخفيض سعر البيع %10
IRR24.5%معدل العائد الداخلي

NPV9,780صافي القيمة الحالية
B/C1.4اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %10
IRR28.8%معدل العائد الداخلي

NPV13,549صافي القيمة الحالية
B/C1.6اإليرادات الى التكاليف

زيادة تكاليف التشغيل %20
IRR20.1%معدل العائد الداخلي

NPV6,596صافي القيمة الحالية
B/C1.3اإليرادات الى التكاليف



صافي النقد المتحققالحالة األساسية

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,0790-21,079

12,9049,4706,566

21208,9918,872

31268,4898,363

41327,9617,829

513931,36331,224

صافي النقد التحققزيادة آلفة المشروع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

023,1870-23,187

12,9049,4706,566

21208,9918,872

31268,4898,363

41327,9617,829

513931,77031,632

صافي النقد المتحققزيادة آلفة المشروع %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

025,2950-25,295

12,9049,4706,566

21208,9918,872

31268,4898,363

41327,9617,829

513932,17832,039



صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %5

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد 
المتحقق

021,0790-21,079

12,9048,1005,196

21207,6217,502

31267,1196,993

41326,5916,459

513929,24829,110

صافي النقد المتحققتخفيض سعر البيع %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,0790-21,079

12,9046,7303,826

21206,2516,132

31265,7495,623

41325,2215,089

513927,13426,996

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %10

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,2370-21,237

13,1947,6774,483

21327,1507,019

31386,5976,459

41456,0175,872

515229,86329,711

صافي النقد المتحققزيادة تكاليف التشغيل %20

النقد الداخلالنقد الخارجالسنة
صافي النقد
المتحقق

021,3950-21,395

13,4855,8842,400

21445,3105,166

31514,7064,555

41584,0733,915

516628,36428,197
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